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RESUMO

Ao tornar obrigatória a promoção da educação ambiental, a Constituição Federal de 1988,
orienta-se pela suposição de que para preservar e defender a natureza, mecanismos de sanção
e de incremento do direito não são suficientes, fazendo-se necessário a implementação da
educação e a conscientização pública. Diante disso, o presente trabalho de pesquisa, o qual
tem como tema a educação ambiental e desenvolvimento sustentável, vinculada à linha de
pesquisa “Direito, Sustentabilidade e Direitos Humanos”, do curso de Mestrado em Direito
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, objetiva analisar se a ação educativa engendrada
na educação ambiental é capaz de propiciar significado e força comportamental suficiente
para direcionar os homens a uma consciência de preservação ambiental conforme preceitos de
desenvolvimento sustentável, colimando replicar a problemática: a educação ambiental é
instrumento que viabiliza aos cidadãos formarem consciência ecológica crítica capaz de uma
possível transformação da realidade em prol do desenvolvimento sustentável? A humanidade
viu-se, com o passar dos anos, diante às novas necessidades advindas das ocorrências
negativas que afetavam o meio ambiente e, consequentemente, suas vidas, visto a abordagem
de que o homem é parte integrante do meio ambiente. Iniciou-se, assim, processo de
questionamento e providências no sentido de minimizar os danos e preservar o meio. Uma das
maneiras eficazes para disseminar a necessidade de preservação da natureza é, nesse prisma, a
educação. Diante disso, como resultado, pretende-se demonstrar que a educação ambiental
deve gerar alterações na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal e
comunitária, estimulando, em primazia, o respeito aos direitos humanos, valendo-se da
interação entre culturas, de estratégias democráticas, como participação na gestão ambiental.
Para tanto, em prol de acentuar conceitos doutrinários e ideológicos, adotou-se o método
teórico-jurídico, com raciocínio dedutivo. Quanto à técnica de pesquisa, foi realizada leitura
exploratória e, ao final, seletiva, usufruindo-se de considerável acervo bibliográfico,
considerando o recorte epistemológico do estudo, bem como interpretativa, associada à
analise de legislações vigentes, sem se olvidar de parâmetros contidos em convenções e
declarações internacionais e pesquisas em sítios eletrônicos relativos à temática pesquisada.
Quanto ao marco teórico, esse se subdivide conforme a abordagem contida nos respectivos
capítulos, a partir de dois elementos: o conceito de Paideia, trazendo Platão como seu maior
teórico e educação como possibilidade transformadora, apresentando critérios contidos tanto
na Teoria Crítica, quanto na complexidade de Morin e complexidade ambiental de Leff.
Palavras-chaves: Educação Ambiental; Paidéia; Possibilidade transformadora; Meio
Ambiente; Desenvolvimento Sustentável

ABSTRACT

By making the promotion of environmental education mandatory, the Federal Constitution of
1988 is guided by the assumption that, in order to preserve and defend nature, mechanisms of
sanction and increase of the right are not enough, making education and public awareness.
Therefore, the present research work, which has as its theme the environmental education and
sustainable development, linked to the research line "Law, Sustainability and Human Rights",
of the Master course in Environmental Law and Sustainable Development, aims to analyze if
the educational action generated in environmental education is capable of providing meaning
and sufficient behavioral force to direct men to an awareness of environmental preservation
according to the precepts of sustainable development, collimating to replicate the problematic:
environmental education is an instrument that enables citizens to form critical ecological
awareness capable of a possible transformation of reality towards sustainable development?
Over the years mankind has seen the new needs arising from the negative occurrences that
affected the environment and, consequently, their lives, given the approach that man is an
integral part of the environment. Thus began a process of questioning and measures to
minimize damages and preserve the environment. One of the effective ways to disseminate
the need for preservation of nature is, in this regard, education. Therefore, as a result, it aims
to demonstrate that environmental education should generate changes in the quality of life and
greater awareness of personal and community conduct, stimulating, in the first place, respect
for human rights, using the interaction between cultures, strategies, such as participation in
environmental management. For that, in order to accentuate doctrinal and ideological
concepts, the theoretical-juridical method was adopted, with deductive reasoning. As for the
research technique, an exploratory and, finally, selective reading was done, taking advantage
of a considerable bibliographical collection, considering the epistemological cut of the study,
as well as interpretative, associated to the analysis of current legislation, without forgetting
the parameters contained in international conventions and declarations and research on
electronic sites related to the researched topic. As for the theoretical framework, this is
subdivided according to the approach contained in the respective chapters, from two elements:
the concept of Paideia, bringing Plato as his greatest theoretician and education as a
transformative possibility, presenting criteria contained in both Critical Theory and
complexity of Morin and environmental complexity of Leff.
Keywords: Environmental Education; Paidea; Transformable possibility; Environment;
Sustainable development
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1 INTRODUÇÃO

Com escopo de evitar a extinção dos ecossistemas, diante da realidade de degradação
ambiental, urge, na atualidade, que providências sejam tomadas no sentido de viabilizar meios
para estagnar ou minimizar os impactos negativos do homem sobre a natureza. Nesse sentido,
a educação ambiental aparece como meio a auxiliar as ferramentas de preservação ambiental.
Tal afirmativa pauta-se na possibilidade de formar consciência ecológica crítica, para
que se possa desfrutar do meio ambiente sem extinguir seus recursos. Ademais, ao tornar
obrigatória a sua promoção, a Constituição Federal de 1988 (CRFB/1988) orienta-se pela
suposição de que para defender e preservar o meio ambiente não basta o uso de mecanismos
de sanção e de promoção do direito, sendo necessário promover a educação e a
conscientização pública.
Entretanto, a forma como a educação ambiental tem sido difundida não conduz para
sua efetividade. É necessária uma releitura do processo consubstanciado na ação educativa,
engendrada no ato de educar, em prol de tornar a educação ambiental eficaz e, com isso,
atingir o seu propósito, qual seja, disseminar a necessidade de se preservar o meio ambiente.
O tema da pesquisa foi escolhido com base na assertiva de que a educação é capaz de
modificar e construir comportamentos. Diante da situação alarmante em que se encontra o
planeta, em meio a catástrofes ambientais e escassez de recursos em geral, o ser humano
precisa ver-se como parte integrante do meio ambiente, ou seja, sendo o próprio homem
natureza.
O tema foi escolhido também por possibilitar a vertente de que o meio ambiente
equilibrado é direito fundamental e, por tal, está inserido nas necessidades humanas, sendo a
educação ambiental o meio plausível para elucidar referida afirmativa.
Genericamente, objetiva-se, assim, analisar se a ação educativa consubstanciada na
educação ambiental é capaz de propiciar significado e força comportamental suficiente para
mover os homens em direção a uma consciência de preservação do meio ambiente segundo
preceitos abrangidos pelo desenvolvimento sustentável. Especificamente, pretende-se
descrever a concepção de meio ambiente e os parâmetros contidos no conceito de
desenvolvimento sustentável; relatar acerca da relação homem e natureza, descrevendo,
sucintamente, a modificação de referida relação pela história; descrever preceitos contidos no
ato de educar presente na educação ambiental, abrangendo a necessidade do ambiental e da
educação, demonstrar a abordagem conceitual de Paideia, apresentando sua evolução desde
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os primórdios gregos; indagar se a educação ambiental viabiliza a consciência ecológica
crítica, bem como possibilidade transformadora de uma realidade indesejada; investigar a
efetividade da educação ambiental, segundo preceitos contidos nos princípios e objetivos da
legislação e em paralelo à realidade e, por fim, correlacionar a possibilidade transformadora
advinda da educação ambiental com o perpetrado na Paideia platônica.
Nesse sentido, perquire-se: a educação ambiental é instrumento que viabiliza aos
cidadãos formarem consciência ecológica crítica capaz de uma possível transformação da
realidade em prol do desenvolvimento sustentável?
Com todas as mudanças ocorridas no decorrer da história e com a supervalorização
do acúmulo de riquezas, em especial com o advento da Revolução Industrial, o ser humano
viu-se perdido a questões de suma relevância, como a preservação do meio ambiente, haja
vista tratar-se do próprio direito à vida.
Com o transcorrer dos anos, a humanidade viu-se diante das novas necessidades
advindas das ocorrências negativas que afetavam o meio ambiente e, consequentemente, suas
vidas, visto a abordagem de que o homem é parte integrante do meio ambiente. Diante disso,
iniciou-se um processo de questionamento e providências no sentido de buscar minimizar os
danos e preservar o meio. Uma das maneiras eficazes em prol de disseminar a necessidade de
preservação da natureza é, nessa seara, a educação.
Diante disso, como construir uma nova percepção para sociedade, analisando e
possibilitando a inserção da educação ambiental como premissa do desenvolvimento
sustentável, haja vista que a educação, a qualidade de vida e, consequentemente, o meio
ambiente ecologicamente equilibrado é escopo para todos?
Em um contexto em que direitos fundamentais como saúde, alimentação, moradia,
saneamento básico, igualdade de condições não são presentes, vivendo a sociedade em estado
de miséria, por exemplo, a educação ambiental pode ser vista como ineficaz, ou ter
questionado seu êxito na disseminação da necessidade em se preservar o meio ambiente.
Entretanto, ao analisar o meio ambiente como direito fundamental e num contexto de
total amplitude e abrangência de todos os elementos de saúde, alimentação, moradia,
educação em geral, saneamento básico, igualdade de condições sociais etc, afirma-se que o
meio ambiente equilibrado, conforme preconizado pelo art. 225 da CRFB/1988, é o que deve
ser disseminado pela educação ambiental. Isso ocorre, pois ela possibilita meios de se galgar o
desenvolvimento sustentável, vinculada, nesse diapasão, à necessidade das políticas públicas
para viabilizar a concretude de sua normatividade.
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Pode-se aferir, dessa forma, que a educação ambiental é meio de se conscientizar das
possibilidades de alcance dos direitos fundamentais, inserido o próprio meio ambiente como
direito fundamental, mas que, entretanto, prende-se a uma força maior que as ações
individuais, consubstanciadas nas políticas públicas, visando alcançar as mudanças de
comportamentos da sociedade oriundas da conscientização da necessidade de preservação do
meio ambiente.
A educação ambiental deve gerar alterações na qualidade de vida e maior
consciência de conduta pessoal e comunitária, estimulando a solidariedade, a igualdade e o
respeito aos direitos humanos, valendo-se da interação entre as culturas, de estratégias
democráticas, como participação na gestão ambiental e, assim, possibilitando uma abordagem
mais concreta do meio ambiente como direito fundamental e, consequentemente, como parte
integrante da concepção de cidadania.
Para o desenvolvimento da problemática colimada, em prol de acentuar conceitos
doutrinários e ideológicos, adotou-se o método teórico-jurídico, com raciocínio dedutivo,
tendo em vista a regularidade geral das especificidades analisadas. Quanto à técnica de
pesquisa, foi realizada leitura exploratória e, ao final, seletiva, usufruindo-se de considerável
acervo bibliográfico no ramo do direito ambiental, educacional, filosófico e pedagógico,
considerando o recorte epistemológico do estudo, bem como interpretativa, associada à
analise de legislações vigentes, sem se olvidar de parâmetros contidos em convenções e
declarações internacionais e pesquisas em sítios eletrônicos vinculadas à temática pesquisada.
Quanto ao marco teórico, este se subdivide conforme a abordagem contida nos
respectivos capítulos, a partir de dois elementos: o conceito de Paideia, trazendo Platão como
seu maior teórico; e educação como possibilidade emancipatória, apresentando critérios
contidos tanto na Teoria Crítica, quanto na complexidade de Morin e complexidade ambiental
de Leff.
Essa dissertação segue uma linha de exposição em quatro capítulos. O primeiro
abrange a educação ambiental sob a égide da Paideia¸ trazendo o filósofo Platão como marco
teórico. Nesse capítulo é apresentado o sistema educacional platônico, bem como a evolução
de Paideia e questões como sua abrangência conceitual, com intuito de vislumbrar seus
preceitos educativos com os perpetrados pela educação ambiental.
No segundo capítulo, apresenta-se análise quanto à normatividade da educação
ambiental, traçando seu percurso pela história nacional bem como mundial. Dentro dessas
premissas são realizados apontamentos no que concerne à sua eficácia, em especial no que
16

tange aos seus princípios e objetivos. Ainda neste capítulo, são apresentados os liames entre
as concepções platônicas de Paideia e educação ambiental, tangenciando o quesito de eficácia
da última.
O terceiro capítulo traz a educação ambiental como possibilidade transformadora e,
com isso, abarca análises contidas na teoria crítica, bem como aponta a contribuição da
complexidade para o educador ambiental, narrando que esta se inicia com a ideia do objeto
abarcado, haja vista ser um objeto socioambiental. Nessa perspectiva, a constituição dos
sistemas complexos insere ideia de singularidade histórica, geográfica e dos elementos que
participam desse sistema e, nesse prisma, vinculação com preceitos oriundos dos objetivos da
educação ambiental.
No quarto e último capítulo, apresenta-se a realidade encontrada no que se refere à
educação ambiental e, em análise conjunta com o trazido no capítulo terceiro, aufere-se a
necessidade da emergência entre o ambiental e a educação, no sentido de aliar a temática da
tutela e preservação ambiental às práxis ocorridas no ensino. Destacam-se, assim, críticas ao
ensino e, em especial, ao ensino jurídico quanto à ausência de escopo direcionado ao ensino
ambiental, haja vista a assertiva do ensino jurídico como afirmação à possibilidade
transformadora.
Não se tenciona, nessa pesquisa, apresentar uma solução curricular ou método
pedagógico irrefutável para a proposta da educação ambiental. O objetivo primordial é
descrever o problema no molde hodierno e traçar possibilidades de mudança, especialmente,
com base nos parâmetros de uma educação verdadeiramente eficaz.

Nesse

sentido,

considerando o recorte epistemológico desta pesquisa, sugere-se a sua continuidade por meio
de trabalhos inter e transdisciplinares em projeto de doutoramento, com o desenrolar de uma
perspectiva pedagógica próxima aos critérios de excelência, vislumbrando uma possibilidade
transformadora, na conjectura de um desenvolvimento sustentável.

17

2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB A ÉGIDE DA PAIDEIA

Dissertar acerca de educação ambiental é, acima de tudo, abordar o tema educação e,
nessa premissa, é imprescindível a apresentação da teoria do filósofo Platão (427 a.C - 347
a.C) e toda sua concepção de educar, de processo educacional e de Paideia, uma vez que ele
foi o precursor do sistema educacional ocidental. Esta é a principal razão pela qual a
abordagem platônica de Paideia faz-se presente neste trabalho.
Ademais, no transcorrer da pesquisa, será possível perceber o entrelaçamento entre o
perpetrado por Platão e o viés da educação ambiental, que se faz necessário para vislumbrar
possibilidade transformadora, segundo seus princípios e objetivos.

2.1 Platão: vida e sistema educacional
O modelo educacional grego baseava-se, em primazia, no modelo adotado pelos
Espartanos (vigente entre os séculos VII e IV a.C.), em que a preocupação primeira residia em
preparar-se para a guerra, haja vista o contexto histórico, à época.
Com o passar dos tempos, o foco foi se distanciando da necessidade exclusiva em
angariar vitórias militares, evidenciando modelo educacional com novos vieses, tais como a
ginástica, a música, a pintura e a poesia, passando, assim, de uma educação com vistas à força
e à estratégia de guerra, para uma educação que priorizava o homem em sua integralidade.
Teixeira (1999) aufere, nesse cerne, que o modelo educacional passou a focar
atenção para a formação do cidadão guerreiro, mas, também, para formação de um cidadão
que conhecesse a si mesmo, possuindo autodomínio de si, de seus desejos e paixões.
Acreditava-se que a ginástica e os esportes proporcionariam ao indivíduo a perpetuidade do
corpo em consonância com a alma e a música, como forma de harmonizar o espírito.
Porém, Teixeira (1999) relata que, segundo Platão, o uso exacerbado da ginástica e
da música acarretaria o desequilíbrio do indivíduo, vindo a comprometer a sua harmonia
interior, ocasionando ausência de domínio dos desejos e das paixões, fazendo com que a parte
irracional da alma se apropriasse da razão.
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Ponto esse de grande dispare entre Platão e Homero1, haja vista a ênfase deste sobre
o estético e o uso avivado da poesia como instrumento da educação. No livro X da obra “A
República”, Platão (2006) realiza crítica à poesia, bem como à pintura, alegando tratar-se de
mera imitação da realidade, e que, como imitadores, os poetas e pintores não detinham
conhecimento suficiente sobre o que imitam, atuando como intérpretes de uma suposta
realidade. Ademais, a poesia revela apenas a aparência; sendo que a natureza humana
pautava-se exclusivamente no trágico e no triste. Nesse prisma, “impõem-se aqui algumas
observações sobre a ação educadora da poesia grega em geral e da poesia de Homero, em
particular. A poesia só pode exercer uma tal ação se faz valer todas as forças estéticas e éticas
do homem” (JAEGER 2001, p. 62).
Jaeger confirma, assim, a hesitação de Platão à pedagogia homérica, asseverando que
este “buscou limitar o influxo e o valor pedagógico de toda a poesia” (JAEGER, 2001, p. 61),
afirmando o perigo da superficialidade contida nos parâmetros poéticos, os quais não
apresentavam, asseguradamente, o ethos (hábitos).
Aduz assertiva que corrobora com disposições platônicas:
É claro que esta frivolidade artística deliberada tem por sua vez efeitos ‘éticos’, pois
desmascara sem qualquer consideração os valores falsos e convencionais, e atua
como uma crítica purificadora. Mas só pode ser propriamente educativa uma poesia
cujas raízes mergulham nas camadas mais profundas do ser humano e na qual viva
um ethos, um anseio espiritual, uma imagem do humano capaz de se tornar uma
obrigação e um dever (JAEGER, 2001, p. 63).

Nessa direção, coaduna com a ideia de “bem”, segundo Platão (2006), em que a
“obrigação” e o “dever ser” estão em caráter de superioridade sobre os conceitos de bem
individual, desejos e anseios particulares em preterimento ao bem coletivo.
Depreende-se, da leitura de “A República”, que Platão se prende às questões em
torno da formação grega, na tentativa de sobrepujar a orientação filosófica de educação à
concepção de Paidéia poética, então imperante.
Com os sofistas, surge, conforme Gross (2007), o estudo da gramática, da retórica,
da dialética e a transformação do conhecimento enciclopédico, visando à realização da vida
prática e, por essa razão, “os sofistas foram considerados os fundadores da ciência da
educação” (JAEGER, 2001, p. 348). Trata-se, pois, da origem da educação:

1

Homero (século VIII a. C.) foi um poeta épico da Grécia Antiga.
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É a origem da educação no sentido estrito da palavra: a Paidéia. Foi com os sofistas
que esta palavra, que no séc. IV e durante o helenismo e o império haveria de
ampliar cada vez mais a sua importância e a amplitude do seu significado, pela
primeira vez foi referida a mais alta arete humana
[...]
É certo que o conceito de Arete esteve desde o início estreitamente vinculado à
questão educativa. Com o desenvolvimento histórico, porém, o ideal da arete
humana sofreu as mudanças da evolução do todo social e também nelas influiu. E o
pensamento teve de orientar-se vigorosamente para a questão de saber qual o
caminho que a educação teria de seguir par alcançar a arete (JAEGER, 2001, p. 335)
(grifos no original).

Como educadores, os sofistas desenvolviam o papel de preparar o cidadão para a
argumentação, por meio da retórica, a depender do interesse em pauta, desprovidos de
qualquer compromisso com a verdade. Ou seja, os argumentos tangenciavam pelas
percepções, opiniões e crenças, com escopo único na vitória da argumentação. Reitera
Teixeira que os sofistas "vendiam ensinamentos práticos de filosofia" (1999, p. 19), ensinando
a filosofia em contrapartida à remuneração.
Diante do pontuado, a arete, segundo os sofistas, prendia-se à virtude percebida
como aptidão intelectual e, especificamente, oratória voltada para política, para a formação
dos chefes da cidade-Estado, haja vista que, “desde o começo a finalidade do movimento
educacional comandado pelos sofistas não era a educação do povo, mas a dos chefes” (Jaeger,
2001, p. 339). Ratifica o apresentado as lições do próprio autor:
Era a eles que acorriam os que desejavam formar-se para a política e tornar-se um
dia dirigentes do Estado. [...] Para satisfazer as exigências da época, não podiam tais
homens limitar-se a cumprir, como Aristides, o antigo ideal político da justiça, tal
como se exigia de um cidadão qualquer. Não deviam limitar-se a cumprir, mas
tinham de criar as leis do Estado e, além da experiência que se adquire na prática da
vida política, era-lhes indispensável uma intelecção universal da essência das coisas
humanas. É certo que as qualidades fundamentais de um homem de Estado não se
podem adquirir. São inatos o tato, a presença de espírito e a previsão [...] Pode-se,
no entanto, desenvolver o dom de pronunciar discursos convincentes e oportunos
(JAEGER, 2001, p. 339-340).

Analisando os sofistas como precursores da arete política, de pronto há uma
tendência a julgar seus propósitos. Todavia, historicamente, torna-se equivocado tal
julgamento, posto que:
Inibe toda a compreensão autêntica daquela importante época da história da
educação humana sobrecarregá-la de problemas que aparecem apenas numa fase
posterior da reflexão filosófica. Do ponto de vista histórico, a sofística é um
fenômeno tão importante como Sócrates e Platão. Além disso, não é possível
concebê-los sem ela (JAEGER, 2001, p. 339-340).
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Jaeger afirma que “o empenho em ensinar a arete política é a imediata expressão da
mudança fundamental que se opera na essência do Estado” (2001, p. 341), voltada para a
instrução integral do indivíduo.
Aos sofistas incumbia-se, dessa forma, a transmissão de conhecimentos técnicos, em
especial a oratória, aos jovens da elite, com intuito de torná-los aptos a ocupar as funções
públicas. Sardi (1995) afirma que os sofistas pregavam a possibilidade de defesa a teses
contrárias, dependendo, tão somente, dos interesses colimados. Já Platão, segundo Sardi
(1995), pregava a busca continuada da verdade e, consequentemente, da justiça,
demonstrando que a educação praticada, à época, era por ele rejeitada.
Segundo Oliveira (2012), Platão nasceu por volta de 427 a.C. em uma família
aristocrática de Atenas, vindo a receber a educação clássica, para a época, conforme todos os
demais jovens atenienses, que eram preparados para atuar nos jogos e na guerra, vindo a
aprender também literatura e música, com intuito de aperfeiçoamento. Aos 20 anos,
aproximou-se de Sócrates (470 a.C.- 399 a.C.), em Siracusa, tendo sido seu discípulo e grande
admirador. Foi, com a morte do mestre, que Platão decidiu se afastar de Atenas.
A política era o fim almejado pela maioria dos jovens de sua época e, com ele, não
foi diferente. Entretanto, continua Oliveira (2012), a oligarquia e a democracia desagradaramlhe, fazendo com que questionasse a formação aristocrática intimamente relacionada ao
modelo de vida ao qual se encontrava submerso. Dessa forma, inicia um processo de
problematização dos princípios basilares da política inerente ao seu tempo.
Platão fundou, então, a Academia, um instituto de educação e pesquisa filosófica e
científica que adquiriu prestígio de maneira rápida, procurando redesenhar a maneira em
pensar e construir o conhecimento, muito próximo do que disseminava seu mestre, Sócrates.
Nessa vertente, está a construção do conhecimento, a sua origem, atrelada à forma2
como as ideias relacionam-se com os objetos, tornando-se escopo de importância impar nas
investigações filosóficas de Platão. Nesse intento, faz-se presente os diversos diálogos, tais
como “Menon”, “Fédon”, “Banquete”, “A República”, entre outros.
2

O cerne da filosofia de Platão é sua teoria das Formas, ou das Ideias. Segundo Platão, os seres humanos
participavam de dois mundos, sendo um físico (Mundo Sensível), o qual se experimenta por meio dos sentidos
corporais, e outro superior (Mundo Suprassensível ou Mundo Inteligível), que é composto de essência imaterial
(Alma), eterna e que se apreende com as mentes (Ideia). Dessa forma, tudo o que existe no mundo físico (Mundo
Sensível), também existe no Mundo Inteligível (Mundo Suprassensível), mas o que diferencia um do outro é a
ideia, posto que, no Mundo Inteligível a ideia permanece a mesma, é única e é a verdadeira realidade, pois esse
mundo representa todo o conhecimento possível (que é alcançado por meio da iluminação da alma advinda da
educação – Paideia). Por tal razão, o mundo ideal de Platão é mais real para Platão que o mundo físico, na
medida em que as coisas particulares que existem no mundo dos corpos são cópias, ou imitações, dos seus
arquétipos, as Formas (Ferejonh, 2001; Oliveira, 2012).
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A descoberta do Mundo Suprassensível, ou Mundo Inteligível, está presente no
diálogo “Fédon”, obra esta que esclarece o que são as ideias, tendo em vista que, para Platão,
“o mundo empírico, mutável e sempre em transformação depende de uma causa exterior a
ele” (NAVES; REIS, 2016, p. 57). Com o objetivo de enaltecer a temática, apresenta-se:
[...] Tentarei mostrar-te a espécie de causa que descobri. Volto a uma teoria que já
muitas vezes discuti e por ela começo: suponho que é um belo, um bom, e um
grande em si, e do mesmo modo as demais coisas. Se concordas comigo também
admites que isso existe, tenho muita esperança de, por esse modo, explicar-te a
causa mencionada e chegar a provar que a alma é imortal.
[...]
Para mim é evidente: quando, além do belo em si, existe um outro belo, este é belo
porque participa daquele apenas por isso e por nenhuma outra causa. O mesmo
afirmo a propósito de tudo mais.
[...]
Se alguém me diz por que razão um objeto é belo, e afirma que é porque tem cor ou
forma, ou devido a qualquer coisa desse gênero.
[...]
Quanto a mim, estou firmemente convencido, de um modo simples e natural, e
talvez até ingênuo, que o que faz belo um objeto é a existência daquele belo em si,
de qualquer modo que se faça a sua comunicação com este. O modo por que essa
participação se efetua, não o examino neste momento; afirmo apenas, que tudo o que
é belo é belo em virtude do Belo em si. Acho que é muitíssimo acertado, e creio não
errar os demais, resolver assim o problema, e creio não errar adotando esta
convicção. Por isso digo convictamente, a mim mesmo e aos demais, que o que é
belo é belo por meio do Belo.
[...]
- E o que é grande é grande por meio da Grandeza; e o que é maior pelo Maior; e o
que é menor é Menor por meio da Pequenez?
- Indubitavelmente (PLATÃO, 1972, p. 112-113).

Referido trecho, lecionam Naves e Reis (2016), deixa claro que o mundo empírico,
ou seja, o mundo sensível, apresenta as coisas apreendidas pelos sentidos, razão que
dificulta o conhecimento verdadeiro, possível pela apreensão de suas causas.
Oliveira (2012) aduz, nesse prisma, que o fundamento central da filosofia de Platão
tange à “existência do eidos, ou seja, as ideias” (OLIVEIRA, 2012, p. 47). Assim, afere-se
que Platão foi o primeiro pedagogo, não só por ter concebido um sistema educacional para o
seu tempo, mas, principalmente, por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política,
perceptível, principalmente, em uma de suas principais obras, “A República”, em que as
respostas tanto ao problema do conhecimento quanto aos problemas filosóficos, éticos e
políticos demonstram possibilidades de esclarecimento.
Destarte, apesar de em diálogos anteriores Platão apresentar-se duvidoso quanto à
possibilidade de se ensinar a virtude (arete), fator esse intimamente vinculado aos problemas
de conhecimento, foi contundente, em sua fase mais madura, percebida e transmitida em “A
República”, ao afirmar ser possível o ensinamento da arete, bem como a necessidade de um
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processo educacional para alcançar a emancipação da alma, com a ascensão ao Mundo das
ideias. Explicita Feitosa sobre o assunto:
No que diz respeito à possibilidade do ensino das virtudes, vimos que, na fase de
juventude, Platão tinha uma visão ainda aos moldes socráticos, considerada
intelectualista, especialmente pelas obras Protágoras e Menon, que demonstram a
impossibilidade do ensino da virtude. O Menon fala desta impossibilidade, mas
deixa em aberto a questão no final da obra, seja porque não havia professores de
virtude para transmiti-la aos outros, ou por não ser próprio da natureza da virtude
poder ser ensinada. Contudo, na República, vimos diferenciações da visão anterior
por se tratar da concepção de virtude como partes que se diferenciam, mas que são
unidas pelo saber e têm como função evitar que as partes da alma, assim como as
classes políticas, se deteriorem. Para isso, é necessária a intervenção do saber por
meio da figura do filósofo que se mostra como o mentor das fundamentações que o
saber requer para a harmonia da cidade. E se pudermos pensar na possibilidade do
ensino da virtude, podemos concluir que isto é possível na condição única que
somente o filósofo é quem pode exercer esta tarefa (FEITOSA, 2006, p. 152-53).

Platão, em “A República”, amplia as lições de Sócrates 3 e erigi bases de reflexões e
pedagogia próprias, iniciando avanço dos preceitos de seu mestre, ao elaborar a ideia de
justiça. Entretanto, em que pese esse avanço, Sócrates marcou incomensuravelmente a vida
e a educação de Platão ao nível de atuar como personagem central de parte considerável de
suas obras.
Ensina Oliveira (2012) que, para Platão, o aprendizado referia-se a um esforço de
reminiscência4, ou seja, a alma, ao se colocar no campo da sensibilidade, lembra-se do que já
foi aprendido - um dos princípios centrais do pensamento de Platão.
Com isso, Platão (2006) defendia, em referida teoria, a compreensão de que os
aprendizes deviam procurar respostas, por eles mesmos, às suas inquietações, haja vista que
as respostas encontravam-se dentro daqueles que as procuravam, como lembrança. Porém, a
verdadeira Paideia dependia da ascensão cognitiva. Por isso, o filósofo rejeitava métodos de
ensino autoritários. Nesse ponto, a pedagogia de Platão se aproxima de sua filosofia, em que a
busca da verdade é mais importante do que dogmas incontestáveis, apesar de as ideias serem
absolutas.

3

Filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, com data de nascimento de 469 a.C. ou 470 a.C. e de
falecimento de 399 a.C.
4
O pensamento platônico afirma que depois que a alma se despertar no Mundo Sensível, consegue somente
vagas lembranças do Mundo Inteligível. E, por meio de um processo de resgate dessas pequenas lembranças
(Reminiscência ou Anamnese), o indivíduo se via perante a verdade absoluta, desprendendo-se das
pseudoverdades. A Teoria da Reminiscência é importante para se compreender a vida humana, pois apenas assim
se consegue contemplar as ideias (a verdade absoluta, presente do mundo suprassensível – mundo inteligível)
(Kahn, 2011).
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Dentro dessa perspectiva, Platão levanta questionamentos quanto à influência do
mundo sensível, por meio do empirismo, sobre o conhecimento intelectivo, contido na alma,
mas que necessita ser rememorado. Nesse prisma, a ignorância tangencia-se no esquecimento
da alma, com seu lançar-se ao mundo sensível. “Se o saber é fruto de uma rememoração, a
ignorância é fruto de um esquecimento, nisto consiste a astúcia da teoria da reminiscência”
(FEITOSA, 2006, p. 139).
Com intuito de esclarecer a teoria da reminiscência, apresenta-se um dos muitos
diálogos platônicos, Timeu, escrito por volta de 360 a.C, no qual se narra que, de início, a
alma vivia no mundo inteligível, mas, por um castigo dos Deuses, devido à presunção
humana, a alma viu-se obrigada a viver no mundo sensível. Dessa forma, tomados pelo
esquecimento do mundo das ideias, aos homens restava adquirir conhecimento advindo da
sensibilidade que, nada mais era que lembranças de algo conhecido na imaterialidade da alma.
Para tal, é relevante trazer as ponderações de Carlos Cirne Lima (2004), ao afirmar
que Platão considerava a dialética sendo o modo por meio do qual ocorria a evolução do
mundo sensível ao mundo suprassensível, “local” das ideias, gradualmente elevando a própria
alma, em busca da expressão máxima da verdade, da justiça, do bem.
Afere-se, a partir dessa assertiva, que a dialética platônica consubstancia-se na
dialética ascendente, em que se origina do múltiplo para o uno, ou seja, em que se parte do
cotidiano, das inverdades, do senso comum (aqui uma referência ao mito da caverna5) para o
uno, o verdadeiro, a máxima da elevação da alma, presente no mundo das ideias (mundo
suprassensível). Segundo tais preceitos, leciona Cirne-Lima:
Na dialética ascendente o ponto de partida é a multiplicidade variegada de nosso
mundo, e o filósofo, a partir daí, constrói seu caminho, mediante posições téticas e
antitéticas que são desmascaradas como falsas, e chega à síntese, que se situa num
nível mais alto no qual ambos os polos opostos estão conciliados e unificados
(CIRNE-LIMA, 2004, p. 61).

Nessa vertente, a dialética é concebida como o método eficaz na busca pela verdade.
A respeito da temática, esclarece Mattéi:
Compreendida nos primeiros diálogos como a arte de perguntar e de responder, a
dialética torna-se o método privilegiado para apreender as realidades inteligíveis,
não mais a partir do acordo incerto dos interlocutores, mas a partir da conformidade
rigorosa das ideias. O eixo vertical da busca substitui bruscamente o eixo horizontal
da troca como o prisioneiro da caverna se punha subitamente de pé passando por
5

Livro VII da obra “A República” (Platão, 2006).
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cima dos corpos estendidos, e o domínio do conhecimento se levanta contra as
servidões da opinião. Doravante método racional, a tekhnè dialectikè põe em
movimento a alma inteira, dá-lhe seu ritmo próprio e a coloca no caminho,
methodos, da verdade. Quando o dialético se desprende das determinações sensíveis
e, unicamente com a ajuda da razão, se eleva à essência de cada coisa, e, ainda além,
à essência do próprio bem, ‘então chega ao termo do inteligível como o prisioneiro
chegava ao termo do visível’ (MATTÉI, 2010, p. 54-55) (grifos no original).

Assim, segundo preceitos platônicos, consubstancia-se a teoria das ideias, em que a
alma busca pela verdade absoluta, possível somente no mundo inteligível (suprassensível),
tendo em vista que, no mundo sensível, a alma encontrava-se diante da doxa.
Naves e Reis trazem, nesse sentido, referência ao múltiplo presente nas coisas
empíricas, em que “são captadas pelos sentidos, enquanto as ideias são captadas pelo
pensamento” (NAVES; REIS, 2016, p. 61), e, por tal razão, são as coisas múltiplas, para
serem consideradas verdadeiras, tomadas de necessária ascensão do conhecimento. Ou seja, é
preciso um processo educativo, que:
[...] começa pelas sombras do mundo visível, passa pelos entes sensíveis, ascende ao
mundo inteligível, primeiro através dos objetos matemáticos, que são uma
preparação para se atingir, posteriormente, as ideias, as essências dos objetos do
mundo empírico. Por último, após todo o processo da ciência dialética, a ciência do
filósofo por excelência, contemplar-se-ia a ideia do bem, que ilumina todas as
demais ideias (NAVES; REIS, 2016, p. 63).

Nessa perspectiva, Sardi (1995) afirma que, para aqueles que compreendem a
educação como exigência de que cada um pense sobre o próprio pensar, Platão é o filósofo
basilar, disseminando os ensinamentos de seu mestre, Sócrates, haja vista que este realizou
um convite ao pensar e uma forma de reeducação do pensar.
Uma forma de ascender a alma de encontro ao conhecimento (mundo das ideias), por
meio da dialética, é desenvolver as virtudes, segundo preceitos platônicos, vez que, dessa
maneira, possibilitaria às três partes da alma, quais sejam, a racional, irascível e apetitiva, um
equilíbrio e, assim, a consecução do Bem.
Para Platão, a partir do momento em que o indivíduo alcançava as virtudes, quais
sejam, coragem, sabedoria e temperança, suas partes da alma estariam em harmonia e o
homem era passível de ser considerado ideal, bom, justo.
Nesse sentido, Platão assemelhava o homem ideal ao Estado ideal, com a presença
das virtudes cardeais e, assim, “aquelas mesmas virtudes que compõem o Estado ideal estarão
presentes na alma” (NAVES: REIS, 2016, p. 53). E é exatamente nessa premissa que Platão
apresenta:
25

- Ah! Devemos, a respeito de cada um de nós, lembrar que, se cada uma das partes
que há em nós cumpre a tarefa que lhe é própria, seremos justos também por
cumprir nossa tarefa.
[...]
- Então o comandar cabe à razão, porque ela é sábia e cuida de toda a alma, e à
impetuosidade cabe ser submissa à razão e sua aliada? (PLATÃO, 2006, p. 168).

Correlacionando as partes da alma às virtudes, a coragem é a virtude fundamental
para que a parte irascível da alma mantenha-se fiel à parte da razão (Naves e Reis, 2016) e,
assim, o homem justo sobressaia-se. Nesse cerne:
[...] que ambas vigiariam com o máximo cuidado os inimigos exteriores, em favor
de toda a alma e do corpo, uma deliberando e a outra combatendo, mas obedecendo
a quem a governa e executando com sua coragem o que foi deliberado?
- É em razão daquela parte, creio, que chamamos de corajoso um indivíduo, quando
seu ímpeto preserva, nos sofrimentos e nos prazeres, o que a razão lhe apresentou
como temível ou não (PLATÃO, 2006, p. 168-169).

Quanto à virtude da sabedoria, consubstancia-se àquele indivíduo que, por meio de
sua razão, “conhece o que é importante para as três funções da alma separadas e para a alma
como um todo” (NAVES; REIS, 2016, p. 55). Platão define:
- É sábio, porém, graças aquela pequena parte que nele exerce o comando e lhe dá
essas recomendações, e ainda tem dentro dele a ciência do que é útil para cada parte
e para o todo que as três partes constituem em comum (PALTÃO, 2006, p. 169).

Concernente à temperança, tem-se ser a virtude em que os prazeres e as paixões são
controlados, dominados pela razão. Referindo-se à virtude da temperança, o filósofo
apresenta:
[...] Não é temperante graças à amizade e consonância que existe entre as partes,
quando a opinião da que comanda e de ambas as comandadas é que a razão deve
comandá-las e estas não se rebelam contra aquela?
- Temperança, por certo, disse ele, não é outra coisa senão isso, seja a da cidade, seja
a do indivíduo (PLATÃO, 2006, p. 169).

Em prol de ter as partes da alma, cada qual cumprindo suas respectivas funções, a
presença da educação é fundamental, tornando-a justa. Assim, a concepção de Paideia.
Ademais, por meio dos diálogos presentes na obra “A República”, Platão (2006),
usando de seu personagem literário, Sócrates6, demonstra a possibilidade da ampliação da

6

Platão admirava muito seu mestre, Sócrates, porém, no decorrer de sua evolução enquanto filósofo, iniciou um
processo de análise individual e de construção de suas próprias teorias, vindo, posteriormente, a distanciar-se do
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alma do indivíduo, percebendo-se uno no múltiplo e, por meio do conhecimento, ascende ao
Bem, atinge o ideal, torna-se justo, descobre a verdade.

Corroboram com as assertivas

expostas os ensinamentos de Naves e Reis, no que tange à ampliação da alma, em
consonância às virtudes do Estado e, em analogia, às dos homens:
Após fazer considerações a respeito das quatro virtudes na cidade, que representa a
ampliação do homem e de sua alma, Platão volta-se para o interior do homem, seu
objetivo primordial, analisando a alma e suas virtudes, levando às últimas
consequências a afirmação de Sócrates de que o homem é sua alma (NAVES; REIS,
2016, p. 52).

Diante disso, tem-se que a busca da virtude (ou das virtudes) deve prosseguir pela
vida inteira. Portanto, a educação não pode se restringir aos anos de juventude. Educar é tão
importante para uma ordem política baseada na justiça que deveria ser tarefa de toda a
sociedade. Nesse prisma, justiça confunde-se com o próprio conceito de Bem, em Platão.
Na visão de Platão, é somente ao entender o que é o bem que nós, assim como os
filósofos-governantes de sua cidade-Estado ideal (polis), somos capazes de
compreender a justiça, e mesmo todos os outros conceitos propriedades (estes dois
sendo, para Platão, em grande parte a mesma coisa) (WHITE, 2011, p. 333).

Para o filósofo, segundo os preceitos de White (2011), é incompatível atentar para
justiça sem apreender o próprio conceito de Bem, por mais que Platão não forneça, em suas
obras, o que venha a ser o Bem. No viés da inseparabilidade de ambos os conceitos, tem-se:
Não se pode compreender a justiça sem apreender o bem, diz Platão, mas seus
pensamentos sobre o bem, especialmente na República, são igualmente apresentados
como partes de uma elucidação da justiça. Os dois conceitos não podem ser
discutidos separadamente (WHITE, 2011, p. 333).

Apesar de Platão não fornecer um conceito pronto para o que ele chama de Bem, “o
fato de ele não dar uma definição não significa que ele está retendo alguma coisa. E não há
nenhuma boa razão para pensar que ele esteja” (WHITE, 2011, p. 334). No destrinchar de
suas obras, com destaque para “A República”, fica nítido qual tipo de coisa ele considera boa.
Entretanto, elucida White, que “a suposição mais razoável é que ele não está seguro sobre
como exatamente definir o bem” (WHITE, 2011, p. 334).

mestre. No entanto, tinha por ele muita admiração, por isso destinava a seus personagens literários o nome de
Sócrates, o que pode ser observado na obra A República.
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- É que já me ouvistes dizer muitas vezes que o estudo mais importante é a ideia do
bem e que é através dela que as ações justas e outras ações se tornam úteis e
proveitosas. E agora já sabes que é isso que vou dizer e, além disso, que não temos
conhecimento dessa ideia. Se, porém, não a conhecemos, ainda que conheçamos as
outras, isso de nada nos servirá, como quando possuímos sem ter o bem. Ou crês que
haverá vantagem na posse de qualquer coisa que seja, se ela não for uma coisa boa?
Ou em compreender tudo o mais, mas não o bem e nada de belo e bom? (PLATÃO,
2006, p. 254).

Tendo em vista que, conforme se depreende dos ensinamentos de Platão (2006), o
homem justo é aquele que, por meio de suas virtudes estabelece harmonia entre as três partes
da alma e, com isso, atinge o Bem, pode-se aferir que, diante dos cânones de homem
governante presente em “A República”:
A noção de bem que é usada aqui não é uma noção de bem para si próprio ou para
alguém em particular, seja ele justo ou não. O bem da cidade, em particular, nasce
do fato de servir às necessidades de seus habitantes e de o fazer em um modo
harmonioso.
[...]
Chamar algo de bom pode, no pensamento de Platão, indicar [...] um sentido de ser
obrigado a fazer algo que não é o melhor para a sua própria condição.
[...]
O conceito platônico de bem cobre, assim, o que se aceita sem reservas
racionalmente, como parte do bem-estar pessoal, e também o que é obrigatório
apesar de ir em alguma medida contra este bem-estar (WHITE, 2011, p.346).

Por conseguinte, o homem que governará sua cidade-Estado, o homem que deve ser
justo, o ideal de indivíduo governante é, pelas premissas platônicas, aquele que compreende o
conceito de Bem e o avulta, passados por um longo processo educativo. Nesse cerne, “Platão
nos diz explicitamente que os governantes-filósofos completam sua educação somente quando
compreendem completamente o conceito de bem [...] Somente então eles sabem por que a
justiça é um bem” (WHITE, 2011, p. 333).
Depreende-se, no apresentado anteriormente, que Platão pretendia demonstrar que,
em que pese os indivíduos possuírem opiniões divergentes acerca do conceito de Bem,
crendo, alguns, ser o belo, outros os prazeres, outros a inteligência, o mesmo seria galgado
com a ampliação da alma, atingindo a essência, ou seja, “é o momento da ascensão intelectual
platônica” (NAVES: REIS, 2016, p. 61).
Paviani corrobora com a afirmação de complexidade existente no conceito de
“Bem”, em sintonia com demais conceitos, como justiça e alma, destacando, inclusive, seu
enredamento com a figura do filósofo, como aquele que possibilitaria a iluminação
(ascendência) ao Bem:
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Assim, a ideia de bem, em A República, surge ligada estreitamente à ideia de justiça
e, coerente com isso, com as demais ideias e, enfim, com a polêmica teoria das
ideias, sem esquecer a ideia de alma. Desse modo, a ideia de justiça não pode ser
compreendida sem a ideia de bem e sem sua conexão com a formação dos
governantes-filósofos. [...] Nesse caso, a ideia de bem é esclarecida na medida em
que ela ‘ilumina’ a justiça, a constituição da pólis ideal e a necessidade de educação
dos governantes. Trata-se, portanto, de um núcleo de conceitos, um exigindo o
outro, embora distintos entre si. Nesse caso, a questão do bem não é simples, mas
complexa, exige uma processo dialético-analítico. Tal procedimento dialético
assemelha-se a uma outra tentativa platônica, a de responder à pergunta: quem é o
filósofo (PAVIANI, 2012, p. 71).

Diante do abarcado, permite-se compreender como Platão concebe a filosofia e
estabelece o filósofo como o governante ideal do Estado e dos cidadãos, conferindo a este
um papel central no funcionamento da cidade perfeita. As elucidações abaixo enaltecem a
assertiva:
[...] o Rei de seu Estado ideal deveria ser o filósofo, porque o mesmo através do
conhecimento saiu das trevas da ignorância, tendo assim domínio de si, de suas
paixões, em outras palavras, um indivíduo equilibrado. Justo e sensato com atitudes
e decisões e as mais claras possíveis diante do Estado. E também porque, para
Platão, o filósofo é aquele que teve e com grandes méritos uma educação completa
eticamente correta, enfim um homem bom e justo (SILVA; MALINOSKI;
RODRIGUES, 2016, s/p).

Ratifica as elucidações quanto a ser o filósofo o governante ideal, os ensinamentos
de Feitosa:
Por tudo isto, para Platão, somente o filósofo consegue adquirir a real virtude,
porque cultivou e cuidou de valores relacionados à alma, situação tal que um homem
comum não consegue entender e escolhe a ‘falsa’ virtude por medo de ser privado
de outras que desejam, porque a escolha da ação virtuosa é feita pelas consequências
que ela acarreta, e não por si mesma. O homem comum não compreende o que seja a
verdadeira virtude, já que se trata de uma purificação de todas as paixões
(FEITOSA, 2006, p. 136).

Relevante informar que, apesar das variadas concepções no que tange ao conceito de
“Bem”, apegada à própria concepção de justiça, Platão evidencia a necessidade de distanciarse de um provável conceito do que estabelece o senso comum, opiniões, estas, desprovidas de
episteme (ciência). Dessa forma, realça a importância da aproximação do entendimento
científico à construção, ou compreensão do que venha a ser o “Bem” e, nesse viés, a presença
da educação.

Ao contrário, ele supõe um distanciamento da opinião e uma aproximação do
entendimento científico. Platão examina as crenças correntes sobre a justiça e sobre
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o bem concomitantemente e, assim, apoiado na argumentação dialética, questiona a
ideia de bem (PAVIANI, 2012, p. 71).

Com isso, partindo do silogismo de que um homem, para governar sua cidadeEstado, deve ser justo e ideal, conhecer o Bem, faz-se necessário ser um indivíduo instruído,
segundo a concepção de Paideia difundida por Platão.
A educação, segundo a concepção platônica, visava testar as aptidões dos alunos para
que apenas os mais inclinados ao conhecimento recebessem a formação completa para serem
governantes. O processo educacional deveria ser bastante extenso, tendo em vista que Platão
admitia o talento e o gênio como revelações oriundas pelo decorrer dos anos (Oliveira, 2012).
Baseado na importância da preparação física presente no processo educacional à
época, as crianças, até seus 10 anos de idade, possuíam uma educação com escopo em criar
reserva de saúde para a vida. Portanto, a base do processo educativo eram as brincadeiras e o
esporte, em campos afastados da civilização, em prol de evitar a influência dos adultos e sua
visão corrompida da vida.
Pouco mais tarde, aos 16 anos, iniciaria a etapa educacional a qual buscava a
harmonização e o ritmo, por meio da música, com propósito, tanto de tornar o estudo da
Matemática, História e Ciência mais atrativos, quanto de equilibrar força muscular e
aprimorar o espírito (Platão, 2006). Ressalta-se a ponderação de Platão ao exagero destinado
ao uso da poesia e dramaturgia (Homero), conforme trazido anteriormente.
Conforme mencionado, Platão aduzia ao processo educacional eficiente, longos anos
de aprimoramento e, dentro dessa premissa, os jovens, aos 20 anos, tendo passado pela
preparação física inicial, eram submetidos a um teste com intuito de saber a aptidão para a
carreira.
Com base nos testes realizados com os jovens, suas aptidões naturais eram
percebidas e, assim, eles eram destinados ao desempenho das únicas três funções existentes na
Polis, quais sejam, trabalhadores, guardiões ou governantes, segundo a teoria da Política, com
escopo para o desenvolvimento de uma polis justa, harmônica. Se a aptidão, ou seja, a virtude
da alma do jovem, fosse a temperança, ele seria um trabalhador. Se a virtude fosse a coragem,
seria um guardião e, se fosse a sabedoria, seria um governante (Teixeira, 1999).
Diante disso, mais dez anos de instrução e treinamento com foco para o corpo e o
caráter seguiam-se, procurando preparar o melhor dos indivíduos para governar a polis. Notase, assim, que o filósofo era o mestre (educador) que guiava seu instruído (educando),
direcionava-o, proporcionando questionamentos próprios acerca do que conheciam e do que
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não conheciam, com fulcro no paradoxo da investigação. Sob esse enfoque, o processo de
aprendizagem referia-se a uma tarefa ativa.
Apesar da figura do professor, o filósofo compreende a aprendizagem por meio de
uma tarefa ativa, o aluno possuindo um desejo de conhecer mais, haja vista que, para
ele, a aprendizagem é uma investigação. Acentuando o que foi dito no princípio, a
solução do paradoxo está no fato de que o aprender consiste na rememoração
daquilo que esquecemos (FIGUEIREDO, 2012, p. 12).

Nesse viés, enfatiza Figueiredo acerca do papel do educador no processo de
rememorização, pois, “ao rememorar o professor conduz o aluno de forma que ele entre em
contato com as verdades intrínsecas que precisam ser despertadas, pois estão adormecidas”
(FIGUEIREDO, 2012, p. 12).
Ou seja, o professor conduzia o aluno a realizar os questionamentos adequados em
seu processo de rememorização, não vindo a perder-se pelo caminho investigativo,
auxiliando, dessa maneira, que o educando realizasse as perguntas certas às suas inquietudes.
Ressalva-se que essa tarefa do filósofo educador não retirava da pedagogia platônica a
característica de que cada indivíduo devesse buscar por suas próprias respostas, apenas
afirmava a ausência de autossuficiência humana.
Nesse intento, compete ao mestre (filósofo) auxiliar no caminho adequado de
encontro ao verdadeiro saber, presente dentro de cada indivíduo, que o encontra pautado na
teoria da reminiscência.
Nota-se, que os mestres filósofos (professores) instruíam os reis-filósofos, os quais
atingiam este posto aos 35 anos de idade. Entretanto, o processo de aprendizagem não estava
findo, tendo em vista a necessária etapa da convivência com a sociedade (indivíduos comuns),
momento em que eram testados os conhecimentos (Teixeira, 1999; Platão, 2006).
A princípio, a educação era privilégio para poucos, restrita a poucas castas de
cidadãos gregos, denominada de educação aristocrata, da qual Platão não concordava. Com o
transcorrer dos anos, respectivo cenário alterou-se e a educação abriu-se para os demais
cidadãos da cidade, tendo como cerne as questões éticas e políticas. Mencionada abertura é
percebida em “A República”, de Platão (2006). Diante dessa nova realidade, urge a
necessidade de institucionalização da educação e, acerca disso, discorre Teixeira:
A educação, portanto, torna-se coletiva. Não se trata mais de uma educação
individual, no caso, de um preceptor, de uma educação grupal, aberta a coletividade.
Essa mudança de um ensino individual para um ensino grupal vai exigir uma
institucionalização da educação, já que a socialização da educação exigirá uma
instituição correspondente que a coordene (Teixeira, 1999, p.17).
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Entretanto, em que pese a abertura da educação a todos os cidadãos da polis, sua
finalidade continuava sendo a de encaminhar o homem a viver realizado no contexto da
cidade, como membro atuante nas decisões desta. Nesse sentido, a educação grega estava
centrada no princípio de que o cidadão deveria, ao longo de sua vida, ir cada vez mais
adquirindo autonomia, isto é, a harmonia e o equilíbrio para o seu próprio bem e para o bom
convívio da cidade.
Essa era a finalidade do sistema educacional planejado por Platão (2006), que
pregava a renúncia do indivíduo em favor da sociedade, ou seja, sobrepor o bem coletivo ao
bem individual, até porque, sincronicamente aos cânones platônicos, o bem individual deveria
estar inserido na concepção de bem coletivo.
Conforme aludido por Teixeira (1999), conclui-se, assim, que Platão priorizava a
formação mais integral do homem, não se pautando única e exclusivamente no
desenvolvimento de habilidades como a ginástica, o esporte, a música, a poesia e a pintura.
Deveria haver bases mais consistentes, em prol de um cidadão mais seguro de si, que
possuísse atitudes individuas as quais não interferissem negativamente na sociedade.
Tal concepção ocorria porque, para Platão (2006), mesmo que as ações fossem de
cunho individual, elas se aspergiam no contexto da cidade, no convívio diário entre os
cidadãos, fazendo-se necessário, portanto, educá-los para o bem-estar do Estado.
Diante de todo o exposto, percebe-se um sistema educacional longo, duradouro e que
passou por evolução, no que concerne ao próprio conceito de Paideia.

2.2 Abrangência conceitual de Paideia

Diante da evolução conceitual de Paideia, notam-se variadas concepções quanto à
sua abrangência, posto diversas influências, como a própria história e o foco dos mestres em
cada época.
O conceito de Paideia, nessa égide, está intimamente vinculado à noção de arete,
sendo que os sofistas desenvolveram-no focados em uma teoria da educação baseada em
fundamentos racionais, conforme visão aristocrática dominante.
Assim, a virtude (arete) relevante para os sofistas era a cívica, cujo instrumento
basilar era a palavra. O método de formação do indivíduo voltava-se para prepará-lo para
atuar como governante da Polis, com preocupação na instrução política, ética e moral para o
exercício do poder.
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Teixeira (1999) destaca, dessa maneira, que houve uma transferência de visão da
cosmológica para a antropológica, em que a procura e as explicações das causas do universo
são substituídas pelas relacionadas à vida na polis, ou seja, "conquista da verdade através da
ciência racional" (TEIXEIRA, 1999, p. 23).
Sócrates, por sua vez, percebe o conhecimento como construção da verdade,
inserindo o diálogo como forma de procura por ela, haja vista o conhecimento não ser algo
pronto e acabado.
Com esse parâmetro de formação, Sócrates e, sequencialmente, Platão, insurge uma
nova visão de arete, fundamentando toda a educação ocidental, destinada a emancipar a
natureza animal do homem, ocasionando estabilidade do espírito sobre os instintos, os
desejos, as paixões.
Segundo premissas perpetradas por Platão, “educação é fundamental para os
homens” (NAVES; REIS. 2016, p. 51), vindo a tornar um “paradigma para a posteridade”
(NAVES; REIS. 2016, p. 51), encontrando-se, assim, a concepção de que Paideia transfigurase para além de um mero vocábulo grego, fazendo alusão à conceituação que se remete aos
primórdios do pensamento educacional grego.
Paideia refere-se, nessa seara, a um sistema educativo que se constituiu em teoria e
modelo matriz da educação ocidental, visando o treinamento do homem por inteiro (física,
moral, poética, teológica), retirando qualquer característica de mero produtor (GROSS, 2007).
Por tal razão, Jaeger (2001) afirma que a Paideia não possuía como escopo o ensinamento de
ofícios presos ao desempenho de atividades rotineiras apenas. Mas buscava associar ao
indivíduo a instrução completa em prol de torná-lo justo.
Jaeger (2001), ao referir-se à Paideia, aborda a educação como um processo
contínuo, duradouro e que visa o alcance do Bem, com base em Platão, como abordado
anteriormente. Nesse viés, pauta-se, principalmente, em duas das características do
denominado homem justo, segundo Platão (JAEGER, 2001), qual seja, a parte da alma
racional (a razão) e a irascível (que não é razão ou desejo) que, por meio da educação
(formação), não se deixam dominar pela terceira parte, que é a apetitiva.
Em análise do que venha a ser a terceira parte da alma do homem justo/ideal, Naves
e Reis aferem tratar-se da parte em que se deixa corromper pelos desejos, “a atração dos
indivíduos pelo objeto” (NAVES; REIS, 2016, p. 53). Assim, com a devida instrução, a parte
racional, auxiliada pela irascível, controla a apetitiva, ou seja, em analogia, a irracionalidade
do homem em destruir o meio que o fornece a própria vida seria combatida, por meio da
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educação, ao compreender a necessidade da preservação, ao ver-se como parte realmente
integrante do meio ambiente.
Naves e Reis, ao abordar a respeito da obra “A república”, explicitam a real
compreensão do termo Paideia, destacando o quanto “a educação é fundamental para que
cada parte da alma possa cumprir sua própria tarefa, o que torna a alma justa” (NAVES;
REIS, 2016, p. 54) e, consequentemente, torna o homem mais justo. Lê-se, em Platão:
E essas duas partes, tendo sido assim educadas, verdadeiramente ensinadas e
formadas para cumprir sua tarefa, governarão a concupiscência que, em cada um, é a
parte maior da alma e, por natureza, é insaciável de riquezas. Ficarão de vigia para
que ela não se encha dos chamados prazeres do corpo e, ao tornar-se maior e mais
forte, deixe de cumprir sua tarefa e, embora isto não lhe caiba por sua natureza,
tende a escravizar e governar as outras e subverta a vida de todas as pessoas
(PLATÃO, 2006, p. 168).

Nota-se, de todo o exposto, a dificuldade e, de maneira mais assertiva, a
impossibilidade em se traçar um conceito estático de Paideia. Platão (JAEGER, 2001) analisa
Paideia como a verdadeira educação, no sentido de que fornece ao homem o anseio em
tornar-se um indivíduo perfeito para convivência social na Polis justa. Contudo, ponderar
acerca do conceito de Paideia é, ensina Jaeger (2001), tarefa tão difícil quanto ponderar sobre
conceitos como cultura, civilização, tradições, haja vista toda influência que cada um desses
temas exerce sobre o outro numa conjectura global. A respeito, designa Jaeger:
Paidéia, a palavra que serve de título a esta obra, não é apenas um nome simbólico;
é a única designação exata do tema histórico nela estudado. Este tema é, de fato,
difícil de definir: como outros conceitos de grande amplitude (por exemplo os de
filosofia ou cultura), resiste a deixar-se encerrar numa fórmula abstrata. O seu
conteúdo e significado só se revelam plenamente quando lemos a sua história e lhes
seguimos o esforço para conseguirem plasmar-se na realidade.
[...]
Não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, cultura,
tradição, literatura [...] nenhuma delas, porém, coincidem realmente com o que os
Gregos entendiam por paidéia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir um
aspecto daquele conceito global, e, para abranger o campo total do conceito grego,
teríamos de empregá-los todos de uma só vez (JAEGER, 2001, p. 1).

Naves e Reis, ao abordar acerca da Paideia de Platão, conforme preceitos contidos em “A
República”, apresentam vários pontos interligados nas tratativas platônicas, consubstanciadas na
temática educacional, da seguinte maneira:
Aquele que passa pelo processo adequado de educação tem capacidade de ascender
ao conhecimento verdadeiro, contemplando a realidade que é causa (as ideias) dos
objetos empíricos, dos quais não se possui conhecimento em sentido estrito, apenas
opinião (doxa). O sujeito que permanece entre os objetos empíricos, permanece nas
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sombras (dentro da caverna). Aquele que passa por todo o processo descrito, através
da razão, é o indivíduo que possui (atinge) os verdadeiros valores, por isso é ético.
Este é o sábio (filósofo), paradigma ético de grande parte da tradição ocidental
(NAVES; REIS, 2016, p. 67).

Nota-se, perante o exposto, que o processo educacional adequado, integral,
contempla ao indivíduo a possibilidade de ascender o verdadeiro conhecimento, descobrindo
a razão que é causa do fato presente no mundo empírico. Vislumbra ao homem o descortinarse das sombras imperantes nas opiniões desprovidas de construção cognitiva.
Da leitura e análise da obra de Jaeger (2001), fica compreensível retirar dos preceitos
platônicos a concepção única de que ao homem caberia mandar e obedecer cada qual
conforme suas atribuições (Teoria Política) e, em análise superficial e reducionista, poder-seia compreender tal premissa como forma de controle e submissão, o que levaria ao próprio
conceito de dominação.
Todavia, razão não assiste aos adeptos dessa conclusão, exatamente pela
consideração do todo global contido no conceito de Paideia, vez que vincular a obediência ao
desenvolvimento pacífico de suas tarefas não implica associação à ausência de conhecimento
ou de educação.
Ademais, tendo em vista o caráter de formação integral do homem, Platão objetivava
o desenvolvimento individual e cívico, ou seja, atrelado a toda uma abrangência histórica,
compreende-se a capacidade de desenvolvimento do ethos vinculado ao autodomínio e
elevação individual, bem como também à capacidade de conviver harmonicamente em
sociedade, em benefício da coletividade (bem comum).
Assim, respeitar normas também pode significar resultado educativo, desde que
privilegie o bem comum. Nesse sentido:
Toda educação é assim o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma
comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe ou de uma profissão,
quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou em Estado.
A educação participa na vida e o crescimento da sociedade, tanto no seu destino
exterior como na sua estruturação interna e desenvolvimento espiritual; e, uma vez
que o desenvolvimento social depende da consciência dos valores que regem a vida
humana, a história da educação está essencialmente condicionada pela
transformação dos valores válidos para cada sociedade (JAEGER, 2001, p. 4).

Atrelar educação a um “resultado de consciência viva de uma norma que rege uma
comunidade” (JAEGER, 2001, p. 4) não implica em afirmar aceitação pacífica a todas as
imposições, em especial no atual contexto histórico. Implica dizer que com bases educativas
sólidas há normas mais condizentes com as realidades sociais, bem como segurança advinda
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da solidez dessas normas. Também implica afirmar melhor compreensão das normativas,
assim como maior capacidade de participação cidadã. “À estabilidade das normas válidas
corresponde à solidez dos fundamentos da educação. Da dissolução e destruição das normas
advém a debilidade, a falta de segurança e até a impossibilidade absoluta de qualquer ação
educativa” (JAEGER, 2001, p. 4).
No mais, com o processo educativo voltado para a integralidade do homem,
possibilita-se maior capacidade para, em perspectiva ao recorte presente na temática dessa
pesquisa, uma possível mudança na realidade indesejada, conforme critérios de
desenvolvimento sustentável.
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3 ANÁLISE DA NORMATIVIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ao abordar a temática educação ambiental, é imprescindível traçar paralelos quanto
ao seu percurso histórico, haja vista a influência dos acontecimentos sobre a necessidade de se
buscar por meios que viabilizem maior e melhor compreensão da relação homem e natureza,
além de explicitar a própria maneira como a educação ambiental foi e é compreendida e
trabalhada.
Nesse prisma, a educação ambiental enquadra-se, segundo Loureiro (2012), como
instrumento repleto de visões diversificadas do binômio sociedade-natureza, constituída por
sujeitos ecológicos instituídos de diferentes interesses.
Aufere-se, nessa perspectiva, que a própria concepção de sujeito ecológico apresenta
variáveis conforme a abordagem que lhe é dada, inclusive a depender do momento histórico.
Sem qualquer pretensão de esgotar o assunto nesta pesquisa, tendo em vista seu escopo, trazse a elucidação de Carvalho (2001), o qual menciona que o sujeito ecológico pode apresentar
múltiplas faces:
Um sujeito que pode ser visto em sua versão grandiosa como um sujeito heroico,
vanguarda de um movimento histórico, herdeiro de tradições políticas de esquerda,
mas protagonista de um novo paradigma político-existencial; em sua versão new age
é visto como alternativo, integral, equilibrado, harmônico, planetário, holista; e
também em sua versão ortodoxa, onde é suposto aderir a um conjunto de crenças
básicas, uma espécie de cartilha – ou ortodoxia – epistemológica e política da crise
ambiental e dos caminhos para enfrentá-la (CARVALHO, 2001, p. 188-189).

Tendo em vista a citação de Carvalho (2001) acerca de sujeitos ecológicos, prende-se
à compreensão de que, conforme será depreendido no decorrer da pesquisa, os educadores
ambientais não devem apurar seus métodos pedagógicos meramente às suas filiações em
tradições ambientais. Sendo a educação ambiental ação educativa do sujeito ecológico, este
deve compartilhar suas experiências atreladas ao movimento heterogêneo que circunda o
cotidiano, vislumbrando novas perspectivas, novos saberes e a formação contínua de novos
sujeitos ecológicos.
Assim, o presente capítulo pretende realizar uma análise dos principais
acontecimentos, tanto mundialmente, quanto no cenário nacional, que tenham sido relevantes
para o percurso da educação ambiental, com o intuito de compreendê-la, como já
mencionado, atrelada à sua análise normativa no quesito efetividade.
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Nesse viés, posteriormente ao seu panorama histórico, serão apresentadas as
especificidades da educação ambiental, trazendo conceitos, objetivos e princípios, para que
proporcione, a seguir, um equiparável traçado entre os preceitos contidos na educação
ambiental e na Paideia platônica apresentada no primeiro capítulo dessa dissertação.

3.1 O percurso da Educação Ambiental no cenário mundial

Inúmeros foram os eventos mundiais acerca da temática educação ambiental. Com o
propósito de facilitar a compreensão da pesquisa, os principais eventos serão trazidos a seguir,
de maneira cronológica, em especial relacionados pelos autores Dias (2000) e Loureiro (2004,
2102).
Loureiro (2004, 2012) apresenta essa cronologia de maneira clara, trazendo um
evento sobre educação realizado na universidade de Keele, no Reino Unido, como a primeira
vez em que foi adotado o termo educação ambiental, no ano de 1965. Contudo, segundo Dias
(2000), como lei, educação ambiental foi tratada inicialmente em 1970, nos Estados Unidos,
com a apresentação do Enviromental Education Act.
Já na difundida Conferência de Estocolmo, em 1972, a relevância do trabalho
conjunto entre educação e ambiente foi destacada, “iniciando uma discussão específica de
caráter mundial que a colocou no status de assunto oficial para a ONU e em projeção
mundial” (LOUREIRO, 2012, p. 77). Vale mencionar também, conforme preconiza Dias
(2000), que essa Conferência tem significado primordial para a educação ambiental ao
registrar a sua necessidade, no Princípio 197, bem como por estimular a realização de eventos
específicos para discuti-la.
Após esse evento, a educação ambiental recebeu destaque internacional, que se
iniciou com a atuação conjunta da Organização para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco)
e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), em que elaboraram o
Programa Internacional de Educação Ambiental (Piea). Loureiro (2012) relaciona a
importância de referido programa:

7

“É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto as gerações jovens como os
adultos, dispensando a devida atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de
uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das
comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio
ambiente, em toda a sua dimensão humana” (Princípio n 19 da Declaração de Estocolmo – junho de 1972).
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Programa Internacional de Educação Ambiental (Piea), que foi a instância
internacional responsável pela promoção de encontros regionais e nacionais e pela
produção do boletim Connect, publicado em cinco línguas [...] e enviado, à época,
para doze mil indivíduos e instituições envolvidas com a promoção da Educação
Ambiental (LOUREIRO, 2012, p. 78).

Evidencia-se, assim, o início da difusão internacional da educação ambiental, tendo
reconhecida sua relevância, vindo a tornar-se campo específico, no ano de 1975, em Belgrado,
com a ocorrência do I Seminário Internacional de Educação Ambiental, segundo Dias (2000)
e corroborado por Loureiro (2004). Apesar do contexto histórico liberal - propício ao
incentivo à livre concorrência, ao acúmulo e à realização de desejos materiais, que favorecem
a degradação ambiental - exercer influência sobre os parâmetros abordados, Loureiro (2004,
2012) relata que o seminário em Belgrado trouxe aspectos interessantes no que tange à
necessidade de “uma ética global e ecológica” (LOUREIRO, 2012, p.78), vinculada ao
extermínio de infortúnios como a miséria, a fome, a degradação ambiental, a poluição e o
analfabetismo.
É possível notar, do que fora tratado no I Seminário acerca da temática da educação
ambiental, a necessidade de se observar todo o arcabouço contido na concepção de
sustentabilidade, abrangendo o viés ambiental, social e econômico. Nessa premissa, a
educação ambiental surgiu como instrumento relacionado a um processo educativo (formal ou
não) capaz de viabilizar uma visão sistêmica, gerando novos valores e atitudes que sejam
compatíveis com a “sustentabilidade do planeta” (LOUREIRO, 2012, p. 78).
Em 1976, em Chosica, no Peru, aconteceu o evento que abordou a educação
ambiental, conforme aduz Loureiro (2004), de maneira mais completa e complexa, o Taller
Subregional de Educación Ambiental para Educación Secundaria. A complexidade da
abordagem consiste na tratativa entre social e recursos naturais, consubstanciado na maneira
como o homem lida com a natureza. Ou seja, o evento trouxe à discussão a indispensável
transformação das sociedades.
Em que pese tal evento não ser muito reconhecido pelo público brasileiro, conforme
preconiza Loureiro (2012), para a presente pesquisa apresenta suma relevância, tendo em
vista referenciar a metodologia educacional presente na educação ambiental como
permanente, interdisciplinar e que considere o contexto. Em subcapítulo posterior, será
analisado o liame entre educação ambiental e a concepção de Paideia e, de maneira mais clara
e evidente, notar-se-á a relevância de tais preceitos.
Em um cenário mundial, a Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental ocorrida em Tbilisi, Geórgia (ex-União Soviética – URSS), em 1977, foi um
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marco revolucionário, no sentido de que recomendou aprofundamento da função, dos
objetivos e das características da educação ambiental, vindo a esclarecer sua finalidade e
princípios, oriundos da Declaração de Estocolmo (1972) e perpetrada na Carta de Belgrado
(1975)8.
Dias (2000) menciona que a Conferência de Tbilisi9 é reconhecida como o evento
mais significativo no âmbito internacional e produziu uma declaração a qual serve de
parâmetro para ações diversas acerca do tema ao redor do mundo. Condiz com os
ensinamentos de Loureiro (2004, 2012) ao narrar que a Conferência de Tbilisi serviu de
marco por destinar à educação ambiental uma visão por meio da qual “se pode compreender
de modo articulado as dimensões ambiental e social, problematizar a realidade e buscar as
raízes da crise civilizatória” (LOUREIRO, 2012, p. 79).
Fica nítido, dessa forma, o caráter da interdisciplinaridade e complexidade a ser
observado pelo método educativo presente na educação ambiental:
A partir da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em
Tbilisi, em 1977, inicia-se um amplo processo em nível global orientado para criar
as condições que formem uma nova consciência sobre o valor da natureza e para
reorientar a produção de conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade
e nos princípios da complexidade (JACOBI, 2003, p.190).

Em 1979, com o Seminário Educação Ambiental para América Latina, ocorrido em
Costa Rica, e em 1988, com o Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental,
realizado na Argentina, evidencia-se a interdisciplinaridade da abordagem da educação
8

Carta elaborada ao final do encontro realizado em Belgrado, Iugoslávia, em 1975, promovido pela UNESCO,
conhecido como Encontro de Belgrado: “Nós necessitamos de uma nova ética global - uma ética que promova
atitudes e comportamentos para os indivíduos e sociedades, que sejam consonantes com o lugar da humanidade
dentro da biosfera; que reconheça e responda com sensibilidade às complexas e dinâmicas relações entre a
humanidade e a natureza, e entre os povos. Mudanças significativas devem ocorre em todas as nações do mundo
para assegurar o tipo de desenvolvimento racional que será orientado por esta nova ideia global. Mudanças que
serão direcionadas para uma distribuição equitativa dos recursos da Terra e atender mais às necessidades dos
povos. [...] A reforma dos processos e sistemas educacionais é central para a constatação dessa nova ética de
desenvolvimento e ordem econômica mundial. Governantes e planejadores podem ordenar mudanças e novas
abordagens de desenvolvimento e podem melhorar as condições do mundo, mas tudo isso se constituirá em
soluções de curto prazo se a juventude não receber um novo tipo de educação. Isto vai requerer um novo e
produtivo relacionamento entre estudantes e professores, entre a escola e a comunidade entre o sistema
educacional e a sociedade” (Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/8066-carta-de-belgrado.
Acesso em: 03 ago. 2017).
9
[...] a educação deve desempenhar uma função capital com vistas a despertar a consciência e o melhor
entendimento dos problemas que afetam o meio ambiente. Essa educação deverá fomentar a formação de
comportamentos positivos em relação ao meio ambiente, bem como a utilização dos recursos existentes pelas
nações (Declaração de Tbilisi. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/decltbilisi.pdf.> Acesso em: 03 ago. 2017).
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ambiental, com a tratativa da necessária preservação histórico-cultural e a figura da mulher
como estrategista na “promoção do desenvolvimento local e das culturas ecológicas”
(LOUREIRO, 2012, p. 81). Destaca-se, aqui, a presença da interdisciplinaridade, sem,
contudo, esgotar o assunto, que se fará mais pormenorizado em subcapítulo próprio.
Loureiro (2004, 2012) continua sua abordagem histórica quanto à educação
ambiental apresentando, de forma sucinta, eventos como o Congresso Internacional de
Educação e Formação Ambientais, sucedido em Moscou, em 1987, o qual destacou a
necessária capacitação dos profissionais de nível técnico como imprescindível para a
instrumentalidade sustentável, bem como enfatizou que profissionais de áreas diversificadas
devem comunicar-se entre si em prol da troca de experiências e conhecimentos.
O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global foi oriundo de evento ocorrido paralelamente à Conferência Oficial na Rio 92,
denominado Jornada Internacional de Educação Ambiental, momento em que ficou
estabelecido, à sociedade civil planetária, um conjunto de compromissos coletivos.
Já em 1997, em Thessaloniki, a Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação
e Consciência Pública para a Sustentabilidade priorizou o quesito preparatório dos educadores
ambientais, destinando a eles formação adequada, com material didático, bem como
ocorrência de encontros com intuito da troca de experiências (Loureiro, 2004).
Entretanto, enfatiza Loureiro (2012), que, apesar dos princípios definidos em Tbilisi,
bem como as incansáveis proposições de alteração comportamental em prol da melhor
qualidade de vida, numa égide amplificada e consubstanciada pela sustentabilidade, o quadro
de degradação ambiental não é revertido. O autor aduz tal premissa à superficialidade das
discussões, as quais não abarcam, por exemplo, critérios voltados para o modo de organização
e de acúmulo de riquezas, provenientes do sistema capitalista.
[...] o generalismo nas análises e a falta de discussão aprofundada, sobre as
implicações que o modo de organização e produção capitalista ocasionam na
estruturação das políticas públicas pelos Estados e ações em Educação Ambiental,
proporcionam recomendações vagas sem maiores efeitos práticos, sendo muitas
destas compatíveis com a ética liberal e com a economia de mercado (LOUREIRO,
2012, p. 82).

Assim, a educação ambiental acaba sendo ineficaz, pois se prende a discussões com
pouca ou nenhuma profundidade, desconsiderando a contextualidade atrelada às necessidades
reais de modificação de comportamento.
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Em análise com o contexto histórico e a abordagem pedagógica da época, tem-se
que, em que pese o evento de Tbilisi ter sido um marco para a educação ambiental, segundo
enfatiza Loureiro (2004, 2012), os métodos ainda se prendiam ao tecnicismo, compreensível
devido à tendência estar em voga na década de 1970.
Bizawu e Custódio elucidam que “o último dos eventos sobre o tema ocorreu em
2007 em Ahmedahbad, na Índia, dando continuidade aos pressupostos de Tbilisi e interagindo
com a busca do Desenvolvimento Sustentável” (BIZAWU; CUSTÓDIO, 2016, p. 138).
O que se observa com as conferências trazidas à pesquisa é a dimensão participativa,
ou seja, nos dizeres de Loureiro (2012), a dimensão social e ética. Entretanto, como já
salientado, as discussões vagas propiciaram a apropriação de conceitos conforme interesses
específicos. Corrobora com o aludido:
[...] apesar do inegável valor político e macro orientador, o caráter genérico presente
nos documentos conclusivos fez com que conceitos-chaves fossem apropriados
segundo interesses específicos, sendo esse o caso típico de categorias como
participação e interdisciplinaridade. Ficou-se num patamar das ideias sem que a base
epistemológica e filosófica do corpo teórico utilizado e a dinâmica societária,
política e econômica do que é questionado tivessem condições de ser efetivamente
confrontadas, negadas e dialeticamente superadas (LOUREIRO, 2012, p. 83).

Trabalhar com educação requer cuidado e atenção na abordagem de conceitos,
zelando com o significado “implícito das afirmações mais consensuais” (LOUREIRO, 2012,
p. 84). Tal apropriação inadequada dos conceitos que envolvem participação e
interdisciplinaridade será trabalhada de maneira mais apropriada tanto em subcapítulo a
seguir, ao analisar as especificidades da educação ambiental, em uma abordagem conceitual
ampla, quanto em capítulo posterior, quando da análise da educação ambiental como
possibilidade transformadora.
Como se pode observar dos episódios mundiais trazidos à pesquisa, o tema educação
ambiental está em movimento e, não obstante ainda ser recente no Brasil, também se faz
presente, “Datando dos primórdios da década de 70 do século XX, após a mobilização em
torno da questão ambiental surgida no fim da década de 60 e início da década de 70, que
culminou na Convenção de Estocolmo de 1972” (BIZAWU; CUSTODIO, 2016, p. 141).
Assim, serão retratados os principais acontecimentos referentes à educação ambiental no
Brasil, bem como a legislação pertinente a esse assunto.
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3.2 Educação Ambiental no Brasil
Seguindo os mesmos critérios adotados no subcapítulo anterior, pretende-se realizar,
neste, abordagem histórica, de maneira cronológica, dos principais eventos ocorridos no
Brasil acerca da temática da educação ambiental, trazendo sua previsão constitucional e seus
atos normativos. Feito isso, serão trazidos seus princípios e objetivos, em prol, especialmente,
de traçar conexão com os preceitos contidos na Paideia.
Com todas as mudanças ocorridas no decorrer da história e com a supervalorização
do acúmulo de riquezas, em especial com o advento da Revolução Industrial, o homem
despertou-se para preceitos relevantes, como a preservação do meio ambiente, repensando
acerca da forma como lidava com a apropriação dos recursos naturais utilizados no meio de
produção. Ou seja, viu-se diante da necessidade de repensar sua relação com a natureza, não
em aspecto de dominação e uso (utilitarista), mas sob a perspectiva de pertença ao meio
ambiente.
Assim, com o transcorrer dos anos, a humanidade viu-se diante de novas
necessidades oriundas das ocorrências negativas que afetavam o meio ambiente e,
consequentemente, suas vidas, já que o homem é parte integrante da natureza. E, por
pertencer ao meio, o homem teve, pela CRFB/1988, positivada a proteção ao meio ambiente.
[...] relação do homem com o meio ambiente é objeto de proteção específica pelo
sistema positivo brasileiro. A CF/88, em seu artigo 225, é taxativa em afirmar que a
proteção do meio ambiente, direito das presentes e futuras gerações, insere-se no rol
de direitos a serem protegidos pelo Estado [...] (BARRETO; MACHADO, 2016, p.
323).

Diante disso, iniciou-se o processo de questionamento e providências no sentido de
buscar minimizar os danos e preservar o meio. Uma das maneiras em prol de disseminar a
necessidade de preservação da natureza é a educação. Ressalta-se que uma das propostas
dessa pesquisa consiste em analisar a educação ambiental como possibilidade transformadora
e, assim, ao mencionar ser um instrumento de disseminação da necessidade de se preservar o
meio ambiente, está inserida, nesse contexto, a alteração de perspectiva metodológica no
sentido de correlação entre os pilares ambiental, social e econômico contidos na abordagem
de sustentabilidade. Tal análise será trabalhada de maneira mais profunda em capítulo
próprio.
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Loureiro (2004, 2012) disserta que, no Brasil, a educação ambiental se fez de
maneira tardia, apesar de, na década de setenta, já se falar em atos normativos, conforme será
apresentado.
Nos ensinamentos de Gomes (2012), os atos administrativos normativos tornaram-se
instrumentos da política educacional. No contexto da educação ambiental, diversos atos
normativos, ligados ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Ministério da Educação
(MEC), devem ser considerados e, para tal, observados os atos que os envolvem.
A educação ambiental no Brasil, segundo Leite e Medina (2001), inicia-se de
maneira oficial a partir da criação da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) no ano de 1973,
vinculada ao Ministério do Exterior, vindo a responder às exigências internacionais que
emergiam à época, no quesito ambiental e de suas necessidades, conforme apresentado
anteriormente.
Em 31 de agosto de 1981, é instituída a Lei no 6.938/1981, a qual dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
sendo que, em seu art. 7º, cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
A CRFB/1988, em seu art. 225, também faz remissão à educação ambiental,
momento em que, segundo Loureiro (2012), começa a ganhar dimensões públicas. Em 1994, é
ocasionada a aquiescência do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), com a
participação do MMA, MEC e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).
Leite e Medina (2001) esclarecem que o MMA, desde seu início, manifestou
preocupação com a educação ambiental, vindo a promover inúmeras iniciativas, como, por
exemplo, a constituição de uma Comissão de Educação Ambiental do MMA de caráter inter e
intraministerial, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Integrado, em 1997, a
participação na Câmara Técnica de Educação ambiental do CONAMA, etc. Contudo, somente
em 1999, é instituída a Lei no 9.795/1999, a qual estabeleceu o PRONEA.
O Decreto no 4.281/2002 veio regulamentar a Lei no 9.795/1999, e criar o órgão
gestor responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental, previsto no
art. 14 da citada Lei no 9.795/1999, instituindo, em seu art. 1º, que:
Art. 1º do Decreto no 4.281/2002. A Política Nacional de Educação Ambiental será
executada pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA, pelas instituições educacionais públicas e privadas dos
sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de classe, meios
de comunicação e demais segmentos da sociedade (BRASIL, 2002).
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O MEC constrói, a partir das leis, pareceres e, da organização de atividades, a
história da educação ambiental formal no Brasil. Serão relatados, dentre muitos, os principais
atos administrativos normativos do MEC quanto à educação ambiental.
Em 1987, segundo Leite e Medina (2001), o MEC aprova, no que tange à
imprescritibilidade em acrescentar a educação ambiental nos currículos escolares de 1º e 2º
graus, o parecer 226/87 do conselho Arnaldo Niskier. Em 1988, iniciam-se as atividades da
Coordenação de Educação Ambiental do MEC. Em 1991, o MEC lança a portaria 678,
instituindo que todos os currículos contemplarão conteúdos de educação ambiental,
considerando os variados níveis de ensino. Em 1993 há, com o escopo de originar e propagar
metodologias destinadas à educação ambiental, a criação dos centros de educação ambiental
do MEC.
Diante dos atos administrativos normativos citados acima, nota-se o Estado
exercendo a sua função regulamentar (GOMES, 2012) no intuito de estabelecer critérios
voltados para a educação ambiental, tanto no âmbito do MMA quanto do MEC. Todavia,
pondera-se a respeito da efetivação da educação ambiental, em especial no que tange ao
estabelecido no art. 225 da CRFB/1988 e na Lei nº 9.795/1999, a qual institui a Política
Nacional de Educação Ambiental após pouco mais de uma década de vigência da
CRFB/1988.
3.2.1 Educação Ambiental: previsão constitucional
Embora a CRFB/1988 não adote definição expressa de educação ambiental nem
especifique seus respectivos conteúdos e formas, relevantes aspectos podem ser discutidos no
plano da análise jurídico-constitucional. Ademais, sabe-se que uma importante intenção do
direito ambiental consiste em educar comportamentos humanos com escopo maior de
construir um direito constitucional voltado para a busca do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Derani e Souza corroboram com essa assertiva:
A finalidade da norma ambiental é a construção do direito constitucional ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado indispensável à sadia qualidade de vida.
Portanto, o Direito Ambiental deve, sobretudo, estimular, educar comportamentos
humanos conduzindo ao horizonte de sustentabilidade da relação do ser humano
com a natureza, coerentemente com o direito fundamental prescrito no capítulo VI
da Constituição Brasileira (DERANI; SOUZA, 2013, p. 252).

Ao tornar obrigatória a promoção da educação ambiental, ao lado de outras
obrigações para o Poder Público (art. 225, §1º), a CRFB/1988 orienta-se no sentido de que
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não basta o uso de mecanismos de sanção e de promoção do direito na defesa e preservação
do ambiente. Faz-se necessário promover a educação e a conscientização pública. Para
Steinmetz (2009), trata-se da suposição de que o Direito pode ser insuficiente para a mudança
de hábitos e o estímulo a comportamentos e atitudes comprometidos com a preservação
ambiental.
Outro ponto relevante diz respeito à natureza da norma constitucional que impõe ao
Poder Público a promoção da educação ambiental. Trata-se, pois, de regra ou de princípio?
Partindo do pressuposto de que, quanto à estrutura, as normas constitucionais distinguem-se
em regras e princípios, adota-se, aqui, a interpretação de que a promoção da educação
ambiental é um princípio. Princípio definido conforme a teoria dos princípios de Dworkin
(2002)10.
Nesse viés, deve o princípio ser considerado ante a relevância em se preservar o meio
ambiente, vindo a funcionar como instrumento eficaz para disseminar a necessidade de
preservação da natureza, haja vista ser ele fonte norteadora de ações legislativas e do Poder
Público.
Ao entender tal afirmação como certeira, não implica dizer que o Poder Público está
livre para promover a educação ambiental em grau mínimo ou limitar-se a programas e
projetos tímidos ou insuficientes sobre o tema. Ao contrário, deve implementar a educação
ambiental no máximo grau possível.
Nos ensinamentos de Steinmetz (2009), não há um direito fundamental à educação
ambiental, compreendido como um direito fundamental autônomo. A CRFB/1988
institucionaliza o direito fundamental à educação (art. 6º da CR/1988) e situa a educação
ambiental no âmbito da regulação constitucional do ambiente.
Nesse prisma, tem-se que há um direito fundamental ao ambiente ecologicamente
equilibrado, bem como à educação, sendo, ambos, autônomos. A educação ambiental,
segundo Steinmetz (2009), é um dever objetivo do Poder Público entendido como um meio
através do qual esta instância promove a efetividade ao ambiente ecologicamente equilibrado.
Assim, o dever de promover a educação ambiental é imputado ao Poder Público por força do

10

Em contraponto ao positivismo puro, encontra-se o método interpretativo de Dworkin (2002), com a
respectiva valorização dos princípios norteadores de todo o ordenamento jurídico, arcabouço do
neoconstitucionalismo. O posicionamento positivista clássico de compreender que apenas se existir uma lei
específica é possível a aplicação do Direito é o mesmo que ignorar a existência dos princípios, em uma herança
positivista, criticada por Dworkin (2002). Sendo assim, Dworkin (2002) busca estabelecer o saber jurídico para
além da leitura dos códigos legais, em especial diante das consideráveis dificuldades referentes às demandas
concernentes ao conteúdo ambiental.
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direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado e pelo dever de se promover a
educação.
Para mais, o princípio da promoção da educação ambiental articula-se também com
os princípios da informação11 e da participação (como mencionado, tal princípio será
delimitado em capítulo sequencial) no âmbito das questões ambientais, sendo que o princípio
da participação foi enfatizado e difundido nas conferências internacionais acerca da educação
ambiental, conforme se depreendeu.
Por meio da educação, forma-se e informa-se. Com isso, criam-se os pressupostos
cognitivos para a democratização das informações sobre o ambiente e, o que é mais
importante, estimulam-se a curiosidade e a iniciativa pela busca da informação. Condizente
assertiva de que pela informação educa-se. Nesse viés, educação e informação
retroalimentam-se.
O conhecimento teórico pode ser adquirido por meio de instrumentos de repasse do
conhecimento, inerentes à educação. Tem-se, segundo Jacobi (2003), que educação não se
refere tão somente à educação formal, mas também a meios como educação familiar, práticas
sociais educativas de preservação ambiental e programas governamentais de divulgação da
importância da preservação, abordagem realizada, inclusive, no texto legal, ao retratar
educação ambiental não formal.
Nesse contexto, observa-se a importância da informação, que “assume um papel cada
vez mais relevante, ciberespaço, multimídia, internet, a educação para a cidadania
representam a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas
formas de participação na defesa da qualidade de vida” (JACOBI, 2003, p. 192-193).
Ponderação semelhante concernente à educação e participação, haja vista que
pessoas as quais passaram por processo educativo adequado12 estão mais predispostas à
participação, ao exercício de seus direitos voltados para a formação da vontade estatal,
11

Nos ensinamentos de Sampaio, Wold e Nardy, “O direito à informação tem natureza coletiva e ocupa um lugar
central nos Estados Democráticos. Quando a informação refere-se à situação, disponibilidade e qualidade dos
recursos naturais, bem como sobre políticas, medidas e decisões que tenham por objeto tais recursos, torna-se
ainda importante a sua afirmação, não só para que todos tomem ciência do estado, das propostas e execuções de
manejos de seu entorno natural, construindo e renovando uma ‘opinião pública ambiental informada”, mas,
sobretudo, para que possam contribuir de maneira efetiva e consciente nos processos decisórios que venham a
gerar efeitos sobre a natureza (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 76-77).
12
Tem-se que processo educativo adequado, conforme parâmetros traçados nessa pesquisa, segundo a Paidéia
de Platão, é um processo de educação contínuo, duradouro, que alie o corpo e o “intelecto”, educando o homem
por completo, preparando-o para viver harmonicamente em sociedade, para liderar e ser liderado, agindo
civicamente, em prol do bem comum, em preterimento aos interesses individuais, sendo justo e ético. No que
tange à normatividade hodierna, processo educativo adequado é um dever objetivo do Estado (CRFB/88) que
possua preceitos de sustentabilidade nas bases curriculares. Ou seja, que forneça educação ambiental, observados
seus princípios e objetivos de maneira eficaz.
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contribuindo com ideias e ações na resolução de questões de interesse público, como são as
questões ambientais. Há que se ressaltar que a educação qualifica a participação, ocasionando
na condução de exigências mais rigorosas de programas e projetos de educação ambiental.
Ressalta-se, aqui, que a participação terá enfoque maior ao se tratar da educação ambiental
como possibilidade transformadora.
Ao efetuar estudo acerca da previsão constitucional da educação ambiental, dentro da
análise trazida acima, questiona-se sobre sua efetividade, a qual será abordada em momento
oportuno, ao se explorar a temática da simbologia constitucional e da eficácia da lei de
educação ambiental.
3.2.1.1 Educação ambiental na Constituição: simbologia normativa?
A Constituição social passou a disciplinar os direitos econômicos e sociais, além dos
já abarcados direitos e liberdades civis, de modo que houve, segundo Pimenta (1999), um
alargamento de matéria constitucional, vindo a apresentar as chamadas normas programáticas.
Pontes de Miranda apresenta conceito para norma programática como sendo uma
norma “[...] cujo legislador, constituinte ou não, em vez de editar regra jurídica de aplicação
concreta, apenas traça linhas diretoras, pelas quais se hão de orientar os poderes públicos”
(PONTES DE MIRANDA apud PIMENTA, 1999, p. 136). Pode-se constatar, assim, que a
norma programática apresenta princípios diretivos.
Silva (2001) apresenta a classificação tradicional quanto às normas constitucionais
brasileiras, separando-as em normas de eficácia plena (aplicáveis desde sua entrada em vigor,
de maneira imediata e integral), as de eficácia contida (possuem aplicação imediata, podendo,
porém, serem restringidas por leis infraconstitucionais, sendo, assim, de aplicação não
integral) e as normas de eficácia limitada (aquelas que necessitam de outra norma para
regulamentar sua aplicabilidade), sendo que as normas programáticas enquadram-se
exatamente na classificação das normas de eficácia limitada.
A compatibilização de elementos instrumentais de simbolismo caracteriza a força de
determinada legislação e o ordenamento jurídico é alicerçado em ambas as variáveis. Todavia,
quando a eficácia normativa é desconsiderada em favor do efeito simbólico, surgem
dificuldades relacionadas à consequência hipertrófica ocasionada pela simbologia da norma.
Ou seja, normas são criadas sem que sejam, de fato, eficazes, sendo que, em algumas
vezes, o Poder Legislativo atua em prol unicamente de favorecer uma situação social
emergente. Corrobora com tal entendimento:
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Ora, no caso das normas programáticas o sucesso está diretamente relacionado com
o encobrimento ideológico, vale dizer, quando se editam tais normas o escopo não é
a obediência, a submissão, e sim a satisfação ideológica, traduzida no
apaziguamento das consciências políticas, posto que as normas são síntese de
interesses contrapostos, antagônicos, de grupos sociais (PIMENTA, 1999, p. 162).

Em consequência, ocorre o fenômeno da existência exacerbada de textos legais, com
a criação de leis inaplicáveis, vindo a causar na população um ceticismo nos poderes públicos.
Nesse mesmo viés, pode-se aferir o ingresso, na Constituição, de normas de contento
simbólico, resultando na constitucionalização simbólica, conforme preconiza Neves (2009).
Referente às normas programáticas com finalidade social, é mais perceptível a
simbologia normativa, no que tange ao conteúdo constitucional, como o direito à educação,
vinculado ao tema da presente pesquisa, qual seja, educação ambiental, e que foram abarcados
pela CRFB/1988. Assim, nota-se negligência quanto à missão jurídico-instrumental em alguns
direitos sociais constantes das normas constitucionais programáticas, cuja efetuação almeja do
Estado uma ação positiva, explicitando o caráter simbólico constitucional.
Há doutrinadores, como Canotilho (2003), que estabelecem que as normas
programáticas possuem a mesma estrutura das demais normas jurídicas, diferenciando-as no
critério de necessidade de leis que as regulamentem. Ou seja, dependem de ações futuras para
destinar eficácia a elas. Entretanto, tem-se que as normas programáticas são dotadas de
eficácia jurídica, “porque qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória
perante quaisquer órgãos do poder político” (CANOTILHO, 2003, p. 1.177).
Não se pode falar, dessa forma, em eficácia programática, mas tão somente em
necessidade de regulamentação, sem vinculá-las à ausência de eficácia. Tal preceito,
elencando por Canotilho (2003), é seguido por Gomes (2012), que evidencia:
Pode-se concluir, então, que as normas constitucionais programáticas devem ser
consideradas como normas aplicáveis, visto que, do contrário, abre-se espaço para
que a legislação infraconstitucional vá em sentido contrário ao da CR/88, o que não
se pode admitir em um Sociedade democrática, pautada pela supremacia da
Constituição e pela dignidade da pessoa humana (GOMES, 2012, p. 101).

Tal ideia também é preconizada nos ensinamentos de Pimenta ao confrontar eficácia
programada com eficácia obrigatória, relatando que “qualquer norma constitucional deve
desde logo ser obrigatória nos confrontos de qualquer potestade estatal discricionária,
compreendida inclusive a potestade legislativa” (PIMENTA, 1999, p. 153).
Sarlet coaduna com esse entendimento, ao afirmar que “todas as normas
constitucionais, mesmo as que fixam programas ou tarefas para o Estado, possuem o caráter
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de autênticas normas jurídicas, no sentido de que mesmo sem qualquer ato concretizador se
encontram aptas a desencadear algum efeito jurídico” (SARLET, 2012, p. 293).
Nesse sentido, há possibilidade de vir a reclamar a plenitude da eficácia de referidas
normas no âmbito do Poder Judiciário, com a judicialização de políticas públicas, sem que se
fale em ofensa ao princípio da separação de poderes, como explica Sarlet (2012). O direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado recebe relevante atenção do poder constituinte
originário quando a CRFB/1988 o positiva como direito fundamental de terceira geração.
Dentro da perspectiva apresentada, não se pode afirmar que a Constituição se
caracteriza apenas por regras, mas também se consubstancia por princípios que, no contexto
da presente pesquisa, fazem-se relevantes, tendo em vista os princípios da educação
ambiental, já conclamados na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental
ocorrida em Tbilisi, em 1977 que, conforme trazido anteriormente, foi um marco para a
temática.
Assim, ao aduzir à educação ambiental um caráter principiológico, não há que se
falar em ausência de obrigatoriedade prestacional, tendo em vista que, apesar de a educação
ambiental não ser propriamente um direito fundamental, é um caminho para alcançar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, e está inserido no contexto da educação, que é um
direito fundamental. Ademais:
Os direitos fundamentais prestacionais de cunho programático constituem parâmetro
para a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas (demais normas
constitucionais e normas infraconstitucionais), já que contêm princípios, diretrizes e
fins que condicionam a atividade dos órgãos estatais e influenciam, neste sentido,
toda a ordem jurídica, resultando, ainda neste contexto, no condicionamento da
atividade discricionária da Administração e do Poder Judiciário na aplicação,
interpretação e concretização de suas normas e das demais normas jurídicas
(SARLET, 2012, p. 297).

Sendo assim, mesmo que a legislação acerca da educação ambiental não seja
suficiente para tornar a educação voltada ao meio ambiente eficaz, que, então, com base nos
princípios constitucionais, bem como nos direitos fundamentais da educação e do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, seja disseminada a necessidade de se preservar o
meio ambiente, com ressalva pela forma como o processo educativo ambiental vem sendo
realizado, assunto ponderável em capítulo próprio, no decorrer da dissertação.
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3.2.2 Lei de Educação Ambiental e Política Nacional de Educação Ambiental
A promoção da educação ambiental é um dever do Poder Público previsto pela
CRFB/1988. Todavia, uma regulação infraconstitucional mais detalhada e abrangente da
União entrou em vigor quando pouco tempo faltava para completar uma década de vigência
do texto constitucional (Lei nº 9.795/1999).
Andrade relata que a Lei nº 9.795/1999 “sucede ao Decreto nº 99.274/90 do poder
executivo e regulamenta a Lei nº 6.902/81 e a Lei nº 6.938/81, que tratam da temática
ambiental” (ANDRADE, 2015, p. 33).
A lei acima mencionada foi regulamentada três anos após, com a edição do Decreto
nº 4.281/2002, que deu origem ao órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de
Educação Ambiental, previsto no art. 14 da Lei nº 9.795/1999, como demonstrado na
contextualização histórica.
Viu-se, em subcapítulo anterior, a inexistência de conceituação de educação
ambiental no texto constitucional. Contudo, a Lei no 9.795/1999 define educação ambiental
como:
Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 1999).

Essa definição orienta-se por uma visão dinâmica da educação ambiental. Dessa
forma, tem-se que a educação ambiental não é concebida como conjunto estático de
conhecimentos e informações sobre o ambiente a serem transmitidos para alguém que os
receberá de maneira passiva, mas, sim, que são processos que formam a educação ambiental.
Sobre referidos processos, apresenta Steinmetz:
Esses processos são instrumentos que compreendem três dimensões: a axiológica,
porque esses processos devem ser meios para a construção de valores sociais
favoráveis (“amigos”) da conservação do ambiente; a epistemológica (em sentido
lato), porque esses processos devem produzir conhecimentos voltados para a
conservação do ambiente; e praxeológica, porque devem desenvolver habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do ambiente. Essas dimensões
estão inter-relacionadas. Daí por que a lei estipula como um dos princípios básicos
da educação ambiental “a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as
práticas sociais” (art. 4.º, IV, da Lei 9.795/1999) (STEINMETZ, 2009, p. 03).
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Reforça a relevância da educação ambiental para assegurar a efetividade do direito
ao ambiente ecologicamente equilibrado perpetrado no art. 225 da CRFB/1988, a Lei no
9.795/1999, ao determinar que: “a educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL,
1999, art. 2º).
Conforme se depreende do conceito presente no art. 1o da Lei no 9.795/1999,
apresentam-se os ensinamentos de Bizawu e Custódio (2016) ao relatar a sua característica
transindividual, bem como o que tange a sua classificação em informal, não formal e formal,
sendo que, as últimas duas encontram-se expressamente no texto legal, em seu art. 2 o. Quanto
à educação ambiental informal, elucidam os autores:
A educação informal, que apesar de não ser tratada pela lei de forma direta, parece
nos tratados internacionais como ponto importante ligado a participação social e
deveres dos cidadãos enquanto membros de uma sociedade democrática, construída
sobre a égide do Estado Democrático de Direito. Pode ser conceituada como as
ações para efetivar a educação ambiental fora do ambiente escolar (BIZAWU;
CUSTODIO, 2016, p. 141).

Em continuidade à classificação da educação ambiental, encontra-se a não formal,
que, segundo preceitos de Medauar (2013), elucida seu conceito:
A não formal legalmente conceituada no art.13 da mesma lei como “as ações e
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio
ambiente” (MEDAUAR, 2013, p.455 ).

E, em última análise, a classificação da educação ambiental como formal, que se
refere à educação escolar, a qual a Lei no 9.795/1999 define:
Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no
âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas [...] Art. 10. A
educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada,
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal
(BRASIL, 1999).

Ainda na seara do constante no art. 1o da Lei no 9.795/1999, Andrade (2015)
corrobora com as premissas de ser a educação ambiental um processo, ao apresentar
explanação quanto à parte final do art. 1 º do referido dispositivo legal, informando ser
“demonstrada a preocupação com a construção de habilidades, atitudes e competências para a
conservação do meio ambiente” (ANDRADE, 2015, p. 34).
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Ademais, mencionado autor continua sua abordagem no sentido de afirmar que a
educação ambiental é caminho para se construir valores novos, com a preocupação em não
desconsiderar os que já estão constituídos, mas focar na possibilidade de construção de novos.
Dentro dessas premissas encontram-se as elucidações de Lisboa (2007), ao afirmar que
o conceito de educação ambiental relaciona-se intimamente com o próprio conceito de
ambiente, tendo em vista a complexidade que é o objeto ambiental, integrado por processos
de variadas ordens ontológicas e que emerge das margens de uma racionalidade dominante.
Nesse sentido, a assertiva do autor coaduna com os traçados de Leff (2001, 2003) ao abordar
o tema da complexidade ambiental.
Daí a necessidade do diálogo de saberes, que será amplamente analisado em capítulo
posterior, em que a pesquisa tratará da educação ambiental como possibilidade
transformadora.
Andrade (2015) também chama atenção para o final do citado artigo
correlacionando-o com o art. 225 da CRFB/1988, ao mencionar o meio ambiente como bem
de uso comum do povo. Além disso, introduz a responsabilidade compartilhada de toda
sociedade com o poder público no que tange à tutela e preservação do meio ambiente.
Steinmetz (2009) afirma que, apesar de ser dever da coletividade defender e
preservar o ambiente (art. 225, caput, CRFB/1988), as instituições privadas de ensino não
destinam a devida atenção ao tema educação ambiental.
Em que pese a Lei nº 9.795/1999 incumbir às instituições educativas, em todos os
níveis, de “[…] promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas
educacionais que desenvolvem” (BRASIL, 1999, art. 3º, inciso II) e instituir que a aprovação
e supervisão para que as instituições de ensino e de seus cursos (tanto nas redes pública e
privada) funcionem, devem observar o cumprimento das determinações da Lei nº 9.795/1999,
para a educação ambiental no ensino formal (art. 12), tais requisitos não vêm sendo
cumpridos. Referida abordagem será analisada e discutida de maneira pormenorizada em
capítulo próprio, quando da tratativa da realidade encontrada quanto à educação ambiental.
Concernente à efetividade da Lei de Educação Ambiental, Steinmetz (2009) ainda
aduz que o problema não está tão somente no quesito da morosidade legislativa, tão
evidenciada quando se observa que o Decreto regulamentador de lei foi editado três anos após
a mesma.
Segundo o autor, também está presente em outros pontos, como, por exemplo, na
acessibilidade aos sites das secretarias estaduais e municipais do meio ambiente e da
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educação, que, ademais, apresentam informações insuficientes e obsoletas quanto aos projetos
de educação ambiental.
Tendo em vista que o recorte epistemológico dessa dissertação não se funda em
análise pura de texto legal, faz-se necessário maior abordagem dos seus princípios e objetivos.

3.2.2.1 Princípios da Educação Ambiental
Diante do que fora preconizado em Tbilisi (1977), como analisado em subcapítulo
anterior, observa-se a presença de alguns princípios inerentes à educação ambiental, dentre
eles, o de se tratar de processo dinâmico, perdurável, com a conscientização da sociedade e
dos indivíduos, construindo conhecimento, possibilitando atitudes individuais e de cunho
coletivo em prol de solucionar problemas de viés ambiental.
A conferência de Tbilisi (1977) foi parâmetro para os princípios estabelecidos na
legislação Pátria ao estabelecer os princípios norteadores da educação ambiental, mais
precisamente, no art. 4 º, incisos I a VIII da Lei 9.795/1999:
Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque
da sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi
e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e
cultural (BRASIL, 1999).

Nota-se, no inciso I, o enfoque do caráter participativo já mencionado nessa
pesquisa, bem como “humanista, holístico, democrático” (ANDRADE, 2015, p. 40). Destacase que, em que pese terem sido trazidas à pesquisa considerações platônicas quanto à
educação, não se prende a perpetuar o seu aspecto verticalizado, em contraponto ao presente
nos princípios da educação ambiental.
Prende-se à educação ambiental como possibilidade de extinguir segregação, no
âmbito de Paideia, perpetrando ação educativa continuada e permanente, na certeza de que o
conhecimento não é atingido em sua completude e que uma educação adequada prende-se ao
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estudo prolongado, quiçá, perpétuo, possibilitando conexão entre os saberes variados. Nessa
seara, a educação ambiental viabiliza maior e melhor participação da sociedade.
Princípio relevante da educação ambiental consiste também na contextualidade, ao
apresentar o termo holístico, observando a realidade particular das sociedades, sem
negligenciar sua complexidade planetária. Nesse sentido:
A educação ambiental deve visar, no que se refere ao ensino, a transmitir aos alunos
uma visão global da realidade em que eles estão inseridos e da qual são
protagonistas, bem como fazer deles cidadãos imbuídos de valores humanistas e
democráticos a serem colocados a serviço da humanidade e para o bem da
coletividade (REIS; BIZAWU, 2014, p. 83).

Coaduna com tais preceitos o difundido por Andrade (2015) ao dissertar que a
educação ambiental “deve compreender todos os aspectos que envolvem o processo educativo
como os aspectos individuais, regionais, temporais e também considerar todos os aspectos da
sociedade, políticos, econômicos, sociais, religiosos” (ANDRADE, 2015, p. 40). Corrobora
com Andrade (2015) o preconizado por Pereira (2006):
[...] o tema não pode ser trabalhado de uma forma simplificada que acabe por se
tornar reducionista, sob pena de não permitir ao educando a possibilidade de
conhecer a realidade que envolve meio ambiente e o seu papel nesse complexo
relacionamento, uma vez que suas ações sempre vão gerar consequências, e
portanto, reações, que podem ser positivas ou negativas (PEREIRA, 2006, p. 115).

Nessa perspectiva, a integração holística, cada vez mais presente na comunidade
mundial, originou uma desterritorialização de adversidades jurídicas, de cunho constitucional,
que, como explica Neves (2009), desvincularam-se do Estado. Tal se deve, em especial, ao
fato de que o Estado não é mais o lugar inevitável de resolução de adversidades jurídicasconstitucionais atuando apenas como um dos diversos locais em que a colaboração em prol da
solução do problema ocorre.
Com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, referida desterritorialização
não poderia ser diferente, ante as alarmantes ocorrências ambientais que tanto vêm
preocupando a humanidade. Os resultados nefastos ocorridos pelos danos ao meio ambiente
não afetam somente em vias regionais, repercutindo sobre o globo terrestre em toda sua
dimensão, ecoando, conforme se pode apurar dos ensinamentos de Neves (2009), como
problemática de cunho constitucional que afeta toda a sociedade internacional.
Dentro do que preconiza o instituto do transconstitucionalismo, trata-se, pois, de
instrumento atuante na conjuntura mundial. Entretanto, na esfera do meio ambiente
sustentável, não vislumbrou enfoque. Ressalta-se que, as demandas ambientais solucionadas
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em caráter internacional deverão servir de parâmetros para decisões nacionais internas, haja
vista ser o meio ambiente um só.
Em visão abrangente do transconstitucionalismo, a educação ambiental é instrumento
universal de combate à degradação do meio ambiente, haja vista que está “vinculada ao
desenvolvimento de mentalidades, comportamentos e costumes baseados na preservação dos
recursos naturais da Terra e na busca de um meio ambiente equilibrado a fim de criar um
mundo melhor” (REIS; BIZAWU, 2014, p. 81).
Os principais pilares da denominada sustentabilidade, quais sejam, o ambiental, o
econômico e o social, aparecem especificados no inciso II do artigo citado acima,
demonstrando a relevância da interdependência desses aspectos para a concepção de meio
ambiente sustentável.
Já no inciso III do mesmo dispositivo legal encontra-se o traçado de pluralismo de
ideias, bem como as concepções pedagógicas em perspectiva inter, multi e trandisciplinar.
Andrade (2015) aborda tais preceitos em ótica de educação formal, trazendo a necessidade de
comunicação entre as disciplinas, não se prendendo a temática ambiental meramente às
ementas de biologia, ciências e geografia, visto que:

[...] a educação ambiental não deve ser tratada com separação pelo biólogo ou
matemático e, sim, tratada pelo humano que está no papel de professor que, por sua
vez, não deve apenas ensinar sobre fauna e flora e, sim, questionar, colocar como
pauta e mediar os debates, programas, ações ou outras formas de ensino sobre todos
os aspectos que relacionam o indivíduo com seu meio (ANDRADE, 2015, p. 41).

Pereira (2006), por seu turno, ao abordar o assunto, salienta que, segundo esse
princípio:
[...] integração dos mais diversos ramos do conhecimento científico é uma
consequência direta do próprio conceito de meio ambiente adotado. Se o tema
envolve uma série de elementos em relações dinâmicas e constantes, formando teias
de relacionamento [...] não se pode restringir a busca das soluções dos problemas a
serem enfrentados a este ou àquele campo do saber (PEREIRA, 2006, p. 109).

Concernente ao tema transdisciplinaridade, Bizawu e Custódio (2016) informam a
atual imposição em se buscar o conhecimento do todo, que se perdeu desde os tempos de
Descartes, com uma adaptação ao método cartesiano, justificada na crença de que o
desenvolvimento científico seria alcançado tão somente pela imposição do método em visões
compartimentadas em áreas.
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[...] a especialização dos profissionais e do estudo dos objetos em visões
compartimentada em áreas possibilitariam um estudo mais aprofundado de cada um
dos objetos do mundo, e por fim, do mundo como um todo. Partiam do pressuposto
que, ao dividir o estudo era como dividir uma maçã, onde o estudo do todo era
impossibilitado, mas ao retirar uma fatia e estudá-la refletiriam o todo (BIZAWU;
CUSTÓDIO, 2016, p. 142).

Entretanto, hodiernamente, percebe-se direção contrária, em especial à temática
ambiental, fazendo imprescindível uma nova racionalidade à crise que impera no meio
ambiente (Leff, 2007). O tecnicismo proveniente do estudo compartimentalizado em áreas
justificava-se na premissa de maior e melhor desenvolvimento do conhecimento e,
consequentemente, dos meios de produção, permitindo que o sistema capitalista, o qual se
apoderou do tecnicismo, sustente-se, não coadunando com as bases da preservação ambiental.
Em prol de estancar os danos ou minimizá-los, é indispensável a incorporação do saber em
visão do todo do conhecimento, ou, conforme esclarece Bizawu e Custódio (2016), visão do
mundo.
[...] entretanto, especialização e a especialidade chegaram a tal ponto que se perdeu
a perspectiva do todo do conhecimento ou estudo do mundo ou mesmo onde o
objeto de estudo de cada área estanque se insere. Isso levou à busca da análise deste
todo novamente e à integração destes olhares sobre o mesmo objeto, ideia defendida
pela transdisciplinaridade, que busca ainda ampliar a visão deste todo para além da
ciência moderna e normatizada (BIZAWU; CUSTODIO, 2016, p. 142).

O meio ambiente é de fato compreendido quando observado o todo e a comunicação
entre os variados saberes, que se realiza por meio da transdisciplinaridade. Destaca-se aqui
que, apesar de elencados no mesmo inciso e se referirem a princípios metodológicos da
educação ambiental, não se deve confundir inter, multi e trasdiciplidaridade, posto suas
características distintas.
Na interdisciplinaridade há coordenação e cooperação de disciplinas conexas. Na
multidisciplinaridade há disciplinas diversas, não conexas, instituídas simultaneamente, mas
que não se cooperam. No que tange à transdisciplinaridade, essa “congrega as várias visões
disciplinares do objeto, mas não exclui os saberes a respeito dele” (BIZAWU; CUSTÓDIO,
2016, p. 143).
Reis e Carvalho (2014) discorrem sobre o assunto:

1) a aproximação de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento; 2) uso de
metodologias unificadas criadas a partir de diferentes áreas do conhecimento; 3)
preenchimento das áreas indefinidas do saber, gerando novas disciplinas ou servindo
de trâmite entre as várias disciplinas, ficando aqui a área propriamente
transdisciplinar (REIS; CARVALHO. 2014, p. 13).
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Outra peculiaridade que merece destaque, e que foi incorporada mais recentemente
entre as características que a educação ambiental deve ter no Brasil, é a imposição de ser
transversal, de modo que as questões ambientais não se vinculem a uma disciplina específica,
mas que transpassem os demais conteúdos e as orientações de cunho didático relacionadas a
disciplinas diversas. Aufere-se, portanto, que a educação ambiental é assunto transversal
constante dos Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC.
Todavia, apesar desse caráter de transversalidade, e, em que pese a possibilidade de
se ver inserida em debates presentes em diversas disciplinas curriculares, questiona-se a real
efetividade da educação ambiental caso fosse implementada disciplina específica para a
educação ambiental, sem, contudo, retirar-lhe a característica de ser transversal. Exemplo
plausível consiste no questionamento da opção legislativa de proibir a inserção da educação
ambiental como disciplina singular no currículo de ensino, conforme art. 10, § 1º. Leia-se:
É verdade que a educação ambiental é temática transversal. Mas isso não significa
que necessariamente se deva proibir a criação de disciplina específica. Sobretudo
considerando-se a complexidade científica e técnica das questões ambientais e da
gravidade do atual estágio de degradação ambiental e dos riscos ambientais. Nem
todos os docentes estão aptos teórica, metodológica e pedagogicamente a trabalhar
com os temas ambientais, em sala de aula ou em atividades complementares
(STEINMETZ, 2009, p. 6).

Diante disso, vê-se a abrangência, importância e intenções contidas nos preceitos da
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, de 1977, incorporados na
CRFB/1988, e regulamentados pela Lei no 9.795/1999.
Continuando as explanações acerca dos princípios da educação ambiental, tem-se, no
inciso IV do art. 4o da Lei no 9.795/1999, “vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas
sociais” (ANDRADE, 2015, p. 41), destacando a atuação da sociedade civil, também como
sujeitos ecológicos, em especial, no que tange à educação não formal.
Ademais, referido inciso está atrelado à atuação cidadã, no que se refere à tutela e
preservação do meio ambiente, correlacionando-a às “grandes áreas de atuação e abrangência
social, que, quando efetiva, conseguirá de fato a transformação social que é o objetivo da
Educação Ambiental” (ANDRADE, 2015, p. 41).
Concernente ao princípio enfatizado no inciso V, guardar-se-á a análise
pormenorizada para o subcapítulo “Liame entre Educação Ambiental e Paideia”, haja vista
ser este o momento oportuno. Nesse capítulo, o objetivo é tratar do princípio que defenda a
garantia de continuidade e permanência do processo educativo. A significância de tal preceito,
como já dito, será explanado no decorrer da pesquisa.
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Quanto ao princípio constante no inciso VI, este se faz relevante, afirma Andrade
(2015), tendo em vista a imprescindibilidade da avaliação crítica do processo educativo,
clamando pela necessária evolução do mesmo. Se o que se almeja é uma possibilidade
transformadora atrelada à educação ambiental, o processo educativo que a permeia deve ser
eficiente e até o seria, se fossem observados os preceitos de complexidade ambiental,
conforme será analisado. Outrossim, tal abordagem também será analisa com maior
profundidade no capítulo “Educação ambiental e sua efetivação: praxis e a necessidade de
releitura da educação”.
Atado na abrangência de heterogeneidade, assunto mencionado na atuação dos
sujeitos ecológicos e correlacionado ao objeto complexo de ambiente e, consequentemente, da
educação ambiental, conforme Leff (2001, 2003), está o prescrito nos princípios constantes
dos incisos VII e VIII, posto referendar-se às articulações que considerem questões locais,
regionais, nacionais e globais e o respeito à diversidade individual e cultural.
Aqui, faz-se o momento adequado para trazer ponderações de Martins (2014) ao
apresentar o traçado por Marcos Sorrentino, que entrelaça alguns dos princípios da educação
ambiental, como visão holística e multidisciplinaridade com questões enquadradas também do
inciso VII do artigo em pauta. Segundo a autora, Marcos Sorrentino chama atenção para a
necessidade de se atuar globalmente e não apenas localmente, tendo em vista a dimensão de
ambiente. Nesse sentido, coaduna com as apresentações anteriores acerca da característica de
desterritorialização e transconstitucionalidade da temática ambiental.
Finda a análise dos princípios da educação ambiental, faz-se necessário trazer à
pesquisa seus objetivos, com maior atenção à conexão existente entre estes e os princípios já
apresentados.
3.2.2.2 Objetivos Fundamentais da Educação Ambiental
Notar-se-á, com a transcrição do artigo 5o da Lei no 9.795/1999, que os objetivos da
Lei de Educação Ambiental comungam com a fundamentação básica de seus princípios.
Portanto, serão realizados apontamentos estritamente necessários.

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
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IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade
como fundamentos para o futuro da humanidade (BRASIL, 1999).

Do exame do artigo apresentado acima, mais uma vez chama atenção o aspecto
mencionado por Lisboa (2007), Leff (2001, 2003) e Andrade (2015), no quesito de múltiplas
e complexas relações que deve ser observado quando da compreensão de meio ambiente, em
consonância com o inciso I do referido artigo.
Nessa seara, percebe-se a relevância em desenvolver nos indivíduos uma consciência
ecológica crítica que viabilize participação mais efetiva na tutela e preservação do meio
ambiente, conforme estipula o inciso IV do artigo transcrito acima, no sentido de respeitar as
diversidades e transformar a realidade indesejada. Para tanto, faz-se necessário a quebra de
paradigmas dominantes atuais.
Percebe-se, da exposição e análise do inciso IV, que, para tutelar e preservar o meio
ambiente, buscando seu equilíbrio e a qualidade de vida, faz-se necessário o exercício da
cidadania. Ponto de suma relevância consiste, conforme aduzem Serraglio e Aquino (2015),
na desmistificação da crença de que cidadania é exercida tão somente em conexão a instâncias
publicamente reconhecidas.
Constata-se que cidadania pode e deve ser considerada nas interações cotidianas da
comunidade, que é, indubitavelmente, o escopo com a prática da interação entre indivíduos,
comunidades, entidades não governamentais e Estado em prol do direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Serraglio e Aquino (2015) comungam com os ensinamentos de Seiffert (2014),
informando que nesse viés de democracia, em consonância ao tema meio ambiente, fica claro
a necessidade de participação social na tutela da natureza, em especial com o advento da
CRFB/1988 e com a introdução do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito
fundamental.
Não se pode, contudo, destinar à educação ambiental, como instrumento a viabilizar
a participação popular e, consequentemente, um meio de exercício democrático, um caráter de
panaceia para todos os problemas ambientais do planeta. Deve ser analisada como um
importante instrumento de conscientização pública, em prol do meio ambiente, quiçá o mais
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significativo e proeminente deles, ou, segundo Seiffert (2014), o instrumento dos
instrumentos de gestão ambiental, devendo ser assegurada pelo Poder Público, conforme
previsão expressa na CRFB/1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225.
Entretanto, conforme alguns apontamentos já realizados, resta esclarecer a respeito
da maneira como o processo educativo presente na educação ambiental tem se desdobrado,
coadunando, juntamente com a análise da eficácia ou ineficácia legislativa, as praxis
educativas. Para tanto, em primeiro momento, é imprescindível apontar o liame entre
educação ambiental e Paideia, já estudada e trazida à pesquisa.
3.3 Liame entre Educação Ambiental e Paideia
Diante do que fora abordado no capítulo acerca da Paideia, bem com do traçado no
que se refere aos princípios da educação ambiental, resta apresentar o liame entre ambos.
Tendo sido apresentado por Andrade (2015), Leff (2001, 2003) e Lisboa (2007) que
a educação ambiental é um processo, não resta dúvida de que o princípio constante no inciso
V do art. 4o da Lei de educação ambiental interage com o perpetrado na concepção de Paideia
traçada por Platão. Disserta Andrade (2015):
Já o inciso V, que defende como princípio a garantia de continuidade e permanência
do processo educativo, mostra sensibilidade à natureza da educação, principalmente
da Educação Ambiental, que se encontra em constante modificação e que é fadada a
estar sempre atrás dos avanços tecnológicos e da ganância pelo lucro, pelo menos no
modelo econômico atual. Um processo de Educação Ambiental só poderia de fato
ser eficaz se for contínuo e permanente (ANDRADE, 2015, p. 42) (grifo nosso).

Em análise paralela com o difundido por Leff (2001, 2003) no que tange à
complexidade do objeto tratado na educação ambiental, assim como aprofundamento de
algumas obras de Edgar Morin, ao explorar a teria da complexidade (temáticas que serão
esplanadas pormenorizadamente em capítulo próprio) e a observância de todo contexto
histórico vivido pelos diversos sujeitos ecológicos, inclusive os da atualidade, é coerente
aceitar a educação ambiental como processo contínuo e permanente.
Tal entendimento é possível, porque, caso contrário, estariam os indivíduos como
meros coadjuvantes de suas vidas. E, tendo em vista que o homem é parte integrante do meio
e constrói sua própria história, no tempo e no espaço (Lisboa, 2015), todos os processos estão
atrelados entre si, razão pela qual a necessária continuidade e permanência no processo
educativo.
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O que coaduna com o entendimento contido na Paideia no sentido de instrução
duradoura em prol de uma abrangência educativa que vislumbre a maior e melhor capacitação
do indivíduo. Nessa seara, a necessidade da educação ambiental ser processo educativo
contínuo, como forma de observar, acompanhar, adaptar e evoluir os pensamentos, as ações e
as políticas em prol de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Ademais, quando o viés educacional da concepção de Paideia iniciou processo
educativo diferente, buscando meios para se ter uma formação mais integral do homem,
corrobora com o difundido no princípio da educação ambiental que dissemina seu caráter
inter, multi e transdisciplinar.
Assim, na concepção de Paideia, Platão, conforme explora Gross (2007), pretende
retirar do homem toda e qualquer vinculação de mero reprodutor, incentivando o indivíduo a
preparar-se permanentemente com objetivo de possibilitar que os desejos humanos sejam
controlados pela parte racional da alma (Jaeger, 2001).
Destaca-se, dessa forma, a linha da ascensão do conhecimento, vez que “aquele que
passa por todo o processo [...] através da razão, é o indivíduo que possui (atinge) os
verdadeiros valores, por isso ético” (NAVES; REIS, 2006, p. 67).
Presente, dessa forma, está o princípio da educação ambiental referente à necessária
vinculação entre ética e educação. Segundo preceitos platônicos, homens moralmente
corretos, ou seja, aqueles que objetivam o Bem, têm como ponto de partida o conhecimento.
Todavia, não se pode esquecer da imprescindível releitura da ação educativa consubstanciada
na educação ambiental, no que tange aos ditames dominantes do sistema capitalista, o qual se
aproveitou da razão tecnicista, oriunda paralelamente ao dito sistema.
Quando se analisa o princípio da educação ambiental que abrange o enfoque
holístico, bem como a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais (Andrade, 2015), pode-se equiparar com o perpetrado por Platão ao
afirmar que as ações, por mais que sejam de caráter individual, repercutem no seio da cidade,
no convívio diário entre os cidadãos (Teixeira, 1999) e, em níveis mais abrangentes, no que
tange ao meio ambiente, repercutem globalmente.
Tal análise também permite equiparação à peculiaridade de ser a educação ambiental
transindividual, no sentido de que ultrapassa interesses individualizados e, nesse cerne, ações
individuais vinculam-se a interesses coletivos para o bem-estar da cidade (alcance do bem,
segundo Platão), do meio (ambiente), da polis. Essa conjectura pode ser apurada dos
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ensinamentos de Reis e Carvalho (2014), ao abordar a temática da cidade real e da cidade
ideal sob parâmetros platônicos em associação à abordagem da presente pesquisa.
Outrossim, em interpretação alargada, pode-se aferir que ao visar o bem, tanto do
indivíduo, autônomo, quanto dele para com a cidade (Platão, 2006), a polis, em sentido
participativo, vislumbra-se ambiente como conceituação trazida pelo arcabouço jurídico
nacional. Ademais, como reportado, as ações individuais afetam e perfazem todo o contexto
ambiental.
Dessa forma, o homem que passa pelo processo adequado de educação desenvolve a
capacidade de ascender o conhecimento, vislumbrando a realidade que é a causa dos fatos.
Em analogia, com uma educação ambiental verdadeiramente adequada, completa e eficaz, é
possível ocorrer uma modificação de comportamento, no sentido de se preservar o meio
ambiente, que se vê em vias de esgotabilidade de seus recursos, de rever a relação homem e
natureza e fazer desse instrumento uma possibilidade de transformação da realidade,
considerando os pilares abarcados pelo Desenvolvimento Sustentável.
Nessa seara, a necessidade de releitura da ação educativa presente no contexto da
educação ambiental. Retirar os princípios inerentes a ela do plano de propósitos e, em junção
ao disseminado por Platão, trazer, à discussão, a primazia da ação educativa e todas as
benesses possíveis de ocorrer.
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO POSSIBILIDADE TRANSFORMADORA

A contribuição da complexidade no contexto ambiental inicia-se com a ideia do
objeto a ser abordado, que é, pois, um objeto socioambiental. Assim, trata-se de um objeto
que agrega dimensões ainda desconhecidas para o homem, na complexidade do saber
humano.
Dessa forma, esse pressuposto apresenta a singularidade dos sujeitos e dos elementos
que participam do sistema, sendo elementos da natureza e elementos sociais, procurando
agregar ambos em uma análise.
É inviável abordar a temática da educação ambiental, que apresenta característica de
transdisciplinaridade, com escopo transversal entre as ciências e/ou objetos, e todo o contexto
que os englobam, sem adentrar na discussão da complexidade, primeiramente, na visão de
Edgar Morin, com sua apresentação sobre o assunto e, com Enrique Leff, no que tange à
complexidade ambiental e sua necessidade em considerar saberes, sujeitos, objetos que se
comunicam, que se inter-relacionam, na construção de uma educação que não priorize o
reducionismo, permitindo análise verdadeiramente socioambiental.

4.1 Complexidade: abordagem conceitual
É muito comum compreender, à primeira vista, o termo “complexo” como sinônimo
de “incompreendido” ou de “dificuldade”. Entretanto, tal referência não é exitosa, tendo em
vista que o termo refere-se à abrangência de diversos elementos que atuam no todo, tanto
como membros quanto como participantes. Segundo Morin (2011), é possível percebê-la sob
dois prismas: em um primeiro, formando “um tecido de constituintes heterogêneas
inseparavelmente associadas: ele coloca o paradoxo do uno e do múltiplo13” (MORIN, 2011,
p. 13), denominados, “complexus”. Já em um segundo momento, tem-se como “tecido de
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso
mundo fenomênico” (MORIN, 2011, p. 13).
13

Aqui, Morin retoma o pensamento de Carlos Cirne-Lima (2002), no sentido dialético (problema dialético),
tomando como base o mundo em sua multiplicidade, em que pretende vislumbrar a unidade, com intuito de
explicar a própria diversidade existente no mundo. Continua Cirne-Lima (2002): o “eu” individual percebe-se,
dentro de si, como um “eu” presente no mundo, um “eu” universal e, o “eu” universal engloba todos os “eus”
individuais, numa compreensão de “eu” cientificamente universal. O “eu” individual amplia-se de tal forma que
acaba incluindo o eu universal.
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O autor continua sua abordagem mencionando a necessidade da compreensão de tais
elementos em suas inter-relações, por complementarem uns aos outros, sem, contudo,
negligenciar o ainda incompreendido, o desconhecido, os saberes ocultos, a desordem. Nesse
sentido, Morin rechaça o Paradigma da Simplificação14, buscando relacionar os diversos
saberes, conceitos, teorias. Tendo como princípio fundamental a redução, a separação e a
generalização, referido paradigma é aporte da denominada ciência clássica (Amorim, 2003).
Segundo Amorim (2003), o Paradigma da Simplificação tem como premissa a
possibilidade de se explicar a complexidade dos fenômenos e a diversidade de coisas e seres
por meio de princípios simples, desconsiderando a própria complexidade da realidade
presente.
Afirma Morin (2011) que a complexidade foi enfatizada e se fez necessária por
razões que a ciência física da ordem e da verdade absoluta e perpétua a excluíram ao se
deparar com a desordem da complexidade real. Assim, Morin (2011) compreendia a “unidade
da ciência e a mais alta teoria da complexidade humana”, esquivando-se, segundo ele, de
visões simplistas que, ora “esmaga a diferença reenviando-a à unidade simples [...] ou que
oculta a unidade porque só vê a diferença” (MORIN, 2011, p.18). Nesse

prisma,

Amorim

(2003) esclarece a teoria de Morin (2011) ao afirmar que no Paradigma da Simplificação:
O indivíduo fica impossibilitado de pensar a unidade na diversidade ou a diversidade
na unidade, permitindo serem vistas apenas unidades abstratas ou diversidades
também abstratas. Não se abarca o conhecimento de forma ampla, com possibilidade
à expansão. Pelo contrário, ocorre o desenvolvimento do conhecimento mutilado em
detrimento do conhecimento geral, tendo como resultado uma prática mutilante
(AMORIM, 2003, p. 29).

Morin (1990) também chama a atenção para a crença equívoca de que complexidade
se distancia do simples ou se relaciona à completude. Primeiramente, visa à superação do
pensamento simplificador, mas não seu abandono. Em segundo, procura descartar a
possibilidade de completude do conhecimento, haja vista que “o conhecimento completo é
impossível; um dos axiomas da complexidade é a impossibilidade, mesmo em uma teoria, de
uma omnisciência” (MORIN, 1990, p. 9).

14

Morin destina grande parte dos problemas de ineficácia da educação moderna ao paradigma da simplificação,
tendo em vista o uso exclusivo de uma razão baseada no cálculo e na lógica, tornando-se unificadora do saber,
livrando-se de questões relativas à natureza humana (dimensões do homem). Por tal, em contra partida, apresenta
a teoria da complexidade, em que visa retirar esse caráter “desumano” da razão humana .
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Morin apresenta suas razões para a necessidade de se adotar a teoria da
complexidade baseado na desmistificação da teoria da ciência clássica, a qual tem seus pilares
na ordem, na separabilidade e na razão. Inicia trazendo a presença da desordem na ordem
imperante até o momento. Morin (2011) afirma que o pilar da ordem inicia sua decadência
com o diálogo entre ordem-desordem-organização, que questionava a lei que regia todas as
coisas do universo.
No que tange ao pilar da separabilidade, consubstancia-se na fragmentação da
unidade em unidades menores, desmembrando o observador da figura do sujeito em relação
ao objeto, como se, na história da humanidade, o observador não fosse sujeito ativo de sua
própria história e não se relacionasse com os objetos.
O sujeito emerge ao mesmo tempo em que o mundo. Ele emerge desde o ponto de
partida sistêmico e cibernético, lá onde certo número de traços próprios aos sujeitos
humanos [...] são incluídos no objeto máquina.
[...]
Mas o sujeito emerge também em seus caracteres existenciais que [...] foram postos
em relevo. Ele traz em si sua irredutível individualidade, sua suficiência (MORIN,
2011, p. 38).

Diante do exposto, clara está a inter-relação e interferência do sujeito “com” e
“sobre” o objeto, bem como sujeito no papel de observador das unidades, como parte delas.
Morin (2011) continua sua abordagem afirmando a relação do mundo e do sujeito como
recíproca e inseparável:
[...] o mundo só pode aparecer como tal, isto é, como horizonte de um ecossistema
horizonte da physis, para um sujeito pensante [...] Mas tal sujeito só pode aparecer
ao final de um processo físico no qual se desenvolveu, através de mil etapas, sempre
condicionado por um ecossistema, tornando-se cada vez mais rico e vasto o
fenômeno da auto-organização (MORIN, 2011, p. 39).

Assim, a organização viva, denominada auto-organização, prende-se, segundo Morin
(1990, 2011), à caracterização da humanidade sobre o maquinário até então enaltecido, com
suas possibilidades falíveis e sua tendência à desordem. Diante disso, nota-se a
imprescindibilidade em tangenciar sujeitos, objetos, unidades em suas singularidades, num
tecido de comunicação que viabilize a visão da complexidade real, da complexidade do “eu”,
da complexidade do “nós”. Nessa ceara, discorre Morin:
O fato de poder dizer “eu”, de ser sujeito, significa ocupar um lugar, uma posição
onde a gente se põe no centro de seu mundo para poder lidar com ele e lidar consigo
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mesmo. É o que se pode chamar de egocentrismo. Claro, a complexidade individual
é tal que quando nos colocamos no centro de nosso mundo, nós ali colocamos
também os nossos: isto é, nossos pais, nossos filhos, nossos concidadãos; somos
mesmo capazes de sacrificar nossas vidas pelos nossos. Nosso egocentrismo pode se
encontrar englobado numa subjetividade comunitária mais ampla; a concepção do
sujeito deve ser complexa (MORIN, 2011, p. 66).

Dessa forma, na esteira da complexidade do real, do “eu” e do “nós”, está a temática
da complexidade ambiental, que se pauta na inevitável observância entre fragmentação das
ciências, das escolhas humanas, da crise ambiental e das possíveis soluções transversais.

4.1.1 Complexidade ambiental

Leff (2001) define complexidade ambiental como sendo a expressão do
reconhecimento da crise ambiental, que se coaduna com a crise da civilização moderna e, nos
ensinamentos de Loureiro, “pelo desenraizamento das origens e causas desta e pela projeção
de um pensamento e ação complexos orientados no sentido de reconstrução do mundo sob
novas bases na relação sociedade-natureza” (LOUREIRO, 2012, p. 131).
Ao estudar a crise civilizatória, Leff (2003) conclui que esta derivou da denominada
racionalidade econômica e tecnológica, ambas características do capitalismo dominante.
Como já apontado na pesquisa, foi a partir da década de 60, com o avanço da tecnologia em
prol da produção, que a crise ambiental se manifestou. Daí a natureza vista, de fato, como
propriedade e apropriação do homem; por isso, “a crise ecológica atual, pela primeira vez não
é uma mudança natural; é transformação da natureza induzida pela concepção metafísica,
filosófica, ética, científica e tecnológica do mundo” (LEFF, 2003, p. 19).
Diante da situação atual de calamidade ambiental, Leff propõe a construção de uma
racionalidade e de um saber ambiental, por meio daquilo que o autor denomina diálogo de
saberes, que seria possível pelo instrumento da educação ambiental. Nesse viés, tem-se que a
crise ambiental está intimamente relacionada com a crise da razão, haja vista que:
os problemas ambientais são, fundamentalmente, problemas do conhecimento. Daí
podem ser derivadas fortes implicações para toda e qualquer política ambiental –
que deve passar por uma política do conhecimento –, e também para a educação.
Apreender a complexidade ambiental não constitui um problema de aprendizagens
do meio, e sim de compreensão do conhecimento sobre o meio (LEFF, 2002, p.
217).

As premissas de Leff levam à compreensão da necessidade de uma epistemologia
ambiental voltada para confrontar a epistemologia material vinculando-a à crise civilizatória e
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ao pensamento crítico ambiental advindo das novas demandas do meio ambiente quanto a sua
crescente degradação.
A epistemologia ambiental conduz este caminho exploratório, para além dos limites
da racionalidade que sustenta a ciência normal para apreender o ambiente, para ir
construindo o conceito próprio de ambiente e configurando o saber que lhe
corresponde na perspectiva da racionalidade ambiental. Neste percurso, vai se
desenvolvendo o itinerário de uma epistemologia ambiental – num contínuo
processo de demarcações e deslocamentos – que parte do esforço de se pensar a
articulação de ciências capazes de gerar um princípio geral, um pensamento global e
um método integrador do conhecimento disciplinar, para desembocar num saber que
ultrapassa o campo das ciências e questiona a racionalidade da modernidade (LEFF,
2012, 17).

Diante disso, urge a complexidade ambiental, adotada por Leff, e seguida por
Loureiro, que se estabelece a partir da teoria da complexidade de Edgar Morin (1990, 2011),
trazida anteriormente. Esta se refere à complexidade moderna, elaborando pressupostos de
subjetividade e objetividade, despertando a necessidade de viabilizar a compreensão do todo,
como partes que se inter-relacionam e que se modificam em interações, desconstruindo
hipóteses de verdades totalizadoras, bem como a urgência da “hibridação de saberes” (LEFF,
2012, p. 192), como meio a argumentar frente à racionalidade científica que gerou a
fragmentação das ciências.
Assim, com a perspectiva de novos saberes, origina-se o denominado saber
ambiental que, segundo Leff, “flui a seiva epistêmica que reconstitui as formas do ser e do
pensar para apreender a complexidade ambiental” (2012, p. 192).
Nesse prisma, faz-se necessário repensar a tradição que tomou o ser como ente, que
impossibilitou perceber o homem como parte integrante da natureza. “Isto implica repensar
toda a história do mundo a partir da cisão entre o ser como ente” (LEFF, 2012, p. 192) e da
coisificação da natureza, a partir da visão mercantilista imposta pela ciência moderna com a
dominação da natureza. Vislumbra adotar o observador também como sujeito e, nesse
contexto, como sujeito ecológico, no sentido de inserções em prol do meio ambiente, da
sustentabilidade, independente de reducionismos ideológicos, conforme preceitos contidos no
capítulo anterior.
Dessa forma, esse pressuposto apresenta a singularidade dos sujeitos e dos elementos
que participam do sistema, sendo estes elementos da natureza e elementos sociais, procurando
agregar ambos em uma análise, sendo inviável fragmentá-los.

Dessa forma, inviável

fragmentar os elementos da natureza e os elementos sociais em análises separadas, posto que
o sujeito, em sua singularidade, está inserido em ambos, participando do sistema.
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Nessa vertente, ambiente é também uma categoria social, premissa que coaduna com
um dos pilares do conceito de desenvolvimento sustentável. Assim, faz-se necessário que
valores, saberes, comportamentos e significações produtivas sejam escopo de uma
racionalidade social e, consequentemente, ambiental, na perspectiva da complexidade
ambiental. Elucida Enrique Leff:

A questão ambiental aparece como uma problemática social e ecológica
generalizada de alcance planetário, que mexe com todos os âmbitos da organização
social, do aparato do Estado e todos os grupos e classes sociais. Isso induz um
amplo e complexo processo de transformações epistêmicas no campo do
conhecimento e do saber, das ideologias teóricas e práticas, dos paradigmas
científicos e os programas de pesquisa (LEFF, 2006, p. 282).

Ao repensar o ser como ente (visão para além do ôntico), inicia-se um processo de
questionamento sobre as concepções sistêmicas, no sentido de que a constituição dos sistemas
complexos considera toda a mutação e os contextos históricos, no sentido de que o homem
não é um ser passivo à sua história, ele a constrói, a estrutura, a modifica, como já
mencionado.
Reconhecida e positivada a relação entre homem e natureza, conforme se depreendeu
do capítulo 3 desta dissertação (Análise da normatividade da Educação ambiental), viu-se
então necessário abordar o tema da preservação ambiental por meio de instrumentos que
fossem capazes de criar consciência nos homens com intuito de alterar seu comportamento
para com sua própria espécie e, dentro desses parâmetros, pondera-se a relação inequívoca
entre o ser e a história e a interferência de um elemento sobre o outro, em um contexto de
simbiose.
Emerge, assim, a complexidade ambiental como diálogo entre todos esses processos
e elementos, abrindo “uma nova compreensão do mundo, incorporando o limite do
conhecimento e da incompletude do ser” (LEFF, 2012, p. 195). Corrobora com a afirmativa a
citação abaixo:
A complexidade ambiental não só defende a necessidade de articular as ciências
existentes para compreender a multicausalidade dos processos, sua aleatoriedade,
sua probabilidade. A complexidade ambiental emerge do diálogo entre saberes e
conhecimentos, da produção de novos entes e ordens híbridas que provêm da
projeção metafísica do mundo e da intervenção tecnológica da vida. O saber
ambiental forja-se nesta abertura do mundo objetivado e do conhecimento racional,
que introjeta o silêncio do sujeito e seu não saber: a incerteza, o impensado e o
enigmático (LEFF, 2012, p. 175).
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Ou seja, trata-se de uma capacidade de reflexão permanente, problematização
constante da realidade, para refletir, agir e, dessa forma, alterar a consciência acerca do real.
Segundo Leff (2003), a partir do pensamento complexo, vislumbra-se dimensão
transformadora e emancipatória do ambientalismo e, consequentemente, da educação
ambiental. Equivale a observação do contexto, do todo e, corrobora com tal assertiva a
afirmação de que não é mais possível adotar reducionismos, posto que “problemas ambientais
se originam de práticas sociais equivocadas que estão a exigir posturas que visem, além da
mudança

cultural

e

comportamental

necessárias,

uma

transformação

social”

(ENCARNAÇÃO, 2008, s/p).
Loureiro (2012) também comunga dessa teoria ao destacar a importância de se
analisar e estudar as causas das desigualdades sociais, no âmbito da educação ambiental,
buscando meios de minimizar as diferenças, que se enquadra na denominada hermenêutica
ambiental, proposta por Leff (2007):
A hermenêutica ambiental não constitui uma exegese de textos em busca dos
precursores do saber ambiental, e sim um olhar que assume a perspectiva da
complexidade ambiental – entendida como expressão da crise civilizatória -, a partir
da qual se desenraizam as origens e as causas desta crise, e a partir da qual se projeta
um pensamento (da complexidade) orientado no sentido da reconstrução do mundo.
A hermenêutica abre os sentidos bloqueados pelo hermetismo da razão (LEFF,
2007, p. 192).

Com isso, questões pontuais como a concentração do poder que se encontra no
Estado e no mercado, bem como os limites do crescimento e a construção de um paradigma
novo referente à produção sustentável serão temáticas discutidas, repensadas e analisadas,
numa abordagem complexa, em prol de compreender e solucionar a crise vigente (Leff,
2004).
Os preceitos de Leff (2012), bem como os de Loureiro (2012), consubstanciam-se na
mesma premissa, no que tange à abordagem de quebrar barreiras aos modelos dominantes e
buscar desenvolver programas curriculares mais condizentes com toda a construção do saber
ambiental.

4.1.2 A transversalidade da educação ambiental na conjectura da complexidade

Diante do apresentado acerca de complexidade, segundo Morin (1990, 2011), bem
como complexidade ambiental nos preceitos de Leff (2003, 2007, 2012) e Loureiro (2012),
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faz-se imprescindível dialogar as ciências, num emaranhado de tecido com a realidade
vivenciada.
Não é escopo da educação ambiental, dentro da premissa de complexidade dos
sujeitos e objetos e da inter-relação entre eles, dicotomizar científico e cotidiano, haja vista
que se pretende, conforme seus princípios e objetivos já apresentados, trabalhar temáticas
socialmente relevantes, propiciando o trabalho de áreas diversas do saber.
Conforme se depreendeu, a completude do conhecimento é irreal e inalcançável.
Porém, coadunando com as premissas da Paideia de Platão, em sintonia com o princípio da
continuidade do processo educativo presente na educação ambiental, a perpetuidade da busca
pelo conhecimento é tangível e, nesse viés, é compreensível e aceitável a complexidade dos
saberes.
Por tal razão, discorre Moreno (1998) sobre a importância de trabalhar com temáticas
transversais, não apenas em sala de aula, mas também dentro da abordagem de educação
ambiental não formal, que significa adotar, como ponto de partida, as necessidades da
sociedade como um todo. Tal fator, além de incentivar o estudo contínuo, permite inferir
resultados práticos, o que estimula os atores envolvidos. Afinal, “Nada desanima mais que
realizar um trabalho que requer esforço sem que se saiba para que serve” (MORENO, 1998,
p.45).
Ao adotar o pensamento complexo, caminhos que viabilizem a ampliação do saber
são sinalizados, o que propicia a não mutilação do conhecimento, estimulando a interpretação
das ambiguidades, a observação da realidade e uma futura possibilidade de mudança social
daquilo que não se enquadra na realidade desejada. Assim, sob a perspectiva da
complexidade, trabalhar com a transversalidade no contexto da educação ambiental é perceber
instrumentos relevantes para a organização de uma sociedade a qual almeja atuar em sua
transformação em tempo real, bem como instruir as futuras gerações.
Tomando como pressuposto o apresentado por Morin (2011) e Leff (2012),
cogitando saberes até então desconsiderados, ocultos, ou presentes apenas em comunidades
ou sistemas fechados, vivências e necessidades locais, como passíveis de consideração, temse o difundido por Moreno (1998) no que tange à promoção de uma educação que equilibre
conhecimentos adquiridos historicamente, provados e comprovados pelas ciências, com a
aquisição de saberes baseados em problemáticas atuais e saberes de relevância social.
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É preciso retirar as disciplinas científicas de suas torres de marfim e deixá-las
impregnar-se de vida cotidiana, sem que isto pressuponha, de forma alguma,
renunciar às elaborações teóricas imprescindíveis para o avanço da ciência. Se
considerarmos que estas duas coisas se contrapõem, estaremos participando de uma
visão limitada, que nos impede contemplar a realidade de múltiplos pontos de vista
(MORENO, 1998, p. 35).

Aqui, é relevante mencionar que, como a transdisciplinaridade, a transversalidade
inerente à educação ambiental congrega “conhecimentos e saber a respeito do objeto
analisado, em conjunto” (BIZAWU; CUSTÓDIO, 2016, p. 16). Assim, a sociedade vê-se
ainda mais como parte da temática, vindo a atuar como sujeito em prol da melhora do objeto.
Ainda mais, torna-se um sujeito ecológico eficaz, tendo em vista que sua luta será para
benefício tangível não somente a ele e a sua comunidade, mas para todo o meio ambiente,
pois este é um conjunto uno. Os ensinamentos de Bizawu e Custódio corroboram com o
preceito da junção entre conhecimento e saberes:
Todos dão sua contribuição em relação ao estudo do objeto formando uma
perspectiva não generalista, mas ampla deste. Para compreender isso devemos
compreender a diferença entre conhecimento e saber. O conhecimento vem da
experiência científica. Somente pode ser construído pelo olhar do cientista sobre o
objeto, onde este mede, analisa, descreve, se distância e demonstra o que o objeto é.
O saber, ao contrário, demonstra a relação do indivíduo com o objeto de estudo, suas
peculiaridades ante a generalização, o como o indivíduo ou indivíduos veem o
objeto de estudo no mundo, fugindo da simplificação e trabalhando a singularidade
(BIZAWU; CUSTÓDIO, 2016, p. 16).

Portanto, em um ensino transversal, a educação volta-se ao estudo de temáticas que
abordam problemáticas sociais, como a preservação e a tutela do meio ambiente, sendo
importante considerar os métodos utilizados pelas comunidades, aperfeiçoando-os ou
adaptando-os.
Ademais, a transversalidade “refere-se a temáticas contextualizadas nos interesses e
necessidades da maioria das pessoas, e não a conteúdos de natureza científica ou de interesse
de pequenas parcelas da população” (ARAÚJO, 2003, p. 29).
Dessa forma, sem qualquer pretensão de negligenciar a relevância da
transversalidade, tem-se que ela não pode, contudo, ser enaltecida e permanecer tão somente
como pressuposto metodológico, como ferramenta de ligação de variados e distintos
conhecimentos. Assim, é fundamental que a transversalidade corrobore para uma educação
transformadora.
Nesse cerne, é preciso repensar as relações existentes. Faz-se necessário ao homem
enxergar-se como ser capaz de agir em sociedade em prol de transformá-la, redefinindo as
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condições do homem como natureza, descartando a aparência dicotômica entre homem e
meio, com intuito de destinar à educação ambiental um caráter emancipatório. É inescusável
ampliar os vieses da educação ambiental para além da natureza, compreendendo o social e o
econômico como elos inseparáveis à temática do desenvolvimento sustentável.
4.2 Liame entre complexidade ambiental e teoria crítica
A teoria crítica iniciou-se no início do século XX, a partir de uma tradição
inaugurada por Marx (1818-1883), que explicita a sociedade como existente no momento
específico, destinando compreensão de movimento e historicidade a sua construção, partindo
da premissa de que as verdades são históricas, historicamente definidas e situadas, e que as
relações também são transitórias.
Portanto, aquilo que parece absoluto na sociedade não o é. E, apresenta Loureiro
(2012), se há na sociedade algo que considera não ser adequado para seu conjunto, no sentido
da liberdade, da realização, da construção, da emancipação, pode ser superado, pela condição
da crítica.
Mencionada condição coloca-se com a capacidade de o indivíduo repensar o
conjunto das relações que definem uma determinada realidade, um determinado contexto, um
determinado momento, e saber atuar para transformar tal realidade.

4.2.1 Situando a teoria crítica e seu projeto epistemológico

O termo teoria crítica está vinculado às ciências sociais, referindo-se a uma corrente
de pensamentos oriunda de pesquisadores e intelectuais, em especial Max Horkheimer (18951973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979), Walter Benjamim
(1892-1940) e Juergen Habermas (1929), os quais atuaram no Instituto de Pesquisa Social de
Frankfurt, desde a década de 1920, na Alemanha.
De acordo com Vilela (2005), a orientação teórica do Instituto, que, apesar de sua
autonomia financeira e acadêmica, vinculava-se à Universidade de Frankfurt, encontrava-se
associada à tendência marxista e, por tal, destinava sua pesquisa, em grande parte, aos
movimentos sociais e tendências que explicassem as relações do homem com a sociedade.
Tendo em vista o recorte epistemológico da presente dissertação, sem intenção de
esgotar o assunto, mas também vislumbrando enriquecimento do tema, os principais
momentos históricos de referido Instituto serão apresentados. Sucintamente, o primeiro
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momento se prende, segundo levantamento de Antunes e Ramos (2000), a sua criação
propriamente dita, período de 1922 a 1933, “passando a assumir feições de um verdadeiro
centro de pesquisa, preocupado com uma análise crítica dos problemas do capitalismo
moderno” (RIBEIRO, 2007, p. 10). Concernente aos principais pontos desse período,
elucidam Antunes e Ramos:
De forma geral, esse período é caracterizado pelo pensamento teórico e as
convicções políticas de Horkheimer, fundamentados no freudo-marxismo de Reich e
Fromm. Sua meta é captar a dinâmica social dentro de uma perspectiva materialista
fundada na sociologia e na psicologia. Ocorre também uma mudança de interesse da
forma pela qual a classe operária enfrentava as crises específicas do capitalismo no
início do século 20 para uma análise dos motivos pelos quais ela não assumiu a sua
tarefa histórica de revolucionar o sistema vigente. Foi na conjunção específica das
macroestruturas da família burguesa e proletária que os “frankfurtianos” buscaram
esta explicação (ANTUNES; RAMOS, 2000, p. 5).

O período que se estendeu de 1933 a 1950 foi denominado período de emigração,
devido ao translado do Instituto para os Estados Unidos, bem como criação de filiais da
instituição em Genebra, Londres e Paris, como reflexo da preocupação, conforme explicita
Freitag (2004), do crescente antissemitismo e do movimento nazista em expansão. Antunes e
Ramos, no que tange a esse momento, descrevem:
Nesse período de exílio dos Estados unidos, marcados pela tragédia histórica, a
preocupação dos “frankfurtianos” volta-se para a solidariedade entre os membros do
grupo e para a solidificação da identidade do instituto [...] Os trabalhos dessa fase
são marcados pela impressão que a sociedade americana [...] causou nos pensadores
europeus (ANTUNES; RAMOS, 2000, p. 6).

O terceiro momento ocorre com a reconstrução do Instituto e seu retorno à Frankfurt,
após uma temporada fechado por ordens do governo nazista. Em 1950 há o retorno de suas
atividades que, mais tarde, depara-se, conforme ensina Ribeiro (2007), em consonância com
Antunes e Ramos (2000), com o movimento estudantil alemão, o qual se posiciona frente às
estruturas autoritárias das universidades bem como da sociedade como um todo. Apesar de tal
movimento se embasar nos teóricos críticos da escola de Frankfurt, estes não o apoiavam,
pois “consideravam o movimento um ‘fascismo de esquerda’” (RIBEIRO, 2007, p. 11).
Ensinam Antunes e Ramos (2000) que, nesse momento do Instituto, foi realizado um
estudo com os estudantes da universidade de Frankfurt e Berlim com viés de traçar o perfil
deles.
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Interessava aos pesquisadores a análise do perfil democrático e/ou autoritário da
nova geração estudantil do pós-guerra que, educada por pais autoritários (maioria
nazista), deparava-se com o regime liberal-democrata, imposto pelos aliados
(ANTUNES; RAMOS, 2000, p. 7).

Após 1969, tendo falecido um dos idealizadores da teoria crítica, Adorno, esta inicia
um processo de renascimento, correspondendo, segundo preceitos de Freitag (2004), ao seu
quarto momento, que se estende de 1970 a 1985. Antunes e Ramos (2000) informam que há,
nessa fase, o surgimento de duas tendências, uma que procura resgatar os preceitos de Adorno
e outra em que “prosseguem de modo original e criativo os pensamentos da primeira geração
de ‘frankfurtianos’, procurando criticá-los e superá-los” (ANTUNES: RAMOS, 2000, p. 8).
Freitag (2004) esclarece que a Escola de Frankfurt, apesar de desenvolver suas
análises em temáticas diversas, marcou seus questionamentos desde os primórdios de sua
origem em tópicos pontuais, conforme se depreende do apresentado por Antunes e Ramos: “1.
A dialética da razão iluminista e a questão crítica à ciência. 2. A dupla face da cultura e a
questão da Indústria Cultural. 3. A questão do Estado e suas formas de legitimação” (2000, p.
10).
O tema de maior presença nos estudos do Instituto é a crítica ao iluminismo, também
denominado de esclarecimento, e à ciência e, nesse cerne, “a história da Escola de Frankfurt
apresenta três momentos em que o tema é analisado” (ANTUNES: RAMOS, 2000, p. 10),
quais sejam: a contraposição entre as Teorias Tradicional e Crítica, a contraposição entre a
Dialética e o Positivismo e a discussão entre as Teorias Sistêmica e da Ação Comunicativa.
Todavia, devido à temática proposta nessa dissertação, a discussão e a análise
primordial pautar-se-ão na “contraposição entre o pensamento cartesiano e o pensamento
marxista editada no ensaio A Teoria Tradicional e a Teoria Crítica, em 1937, por
Horkheimer” (ANTUNES; RAMOS, 2000, p. 10).
Com escopo de compreender o projeto epistemológico da teoria crítica, faz-se
necessário abordar os estudos de um de seus precursores, Horkheimer, que contrapôs a
filosofia de Descartes e de Marx, respectivamente, Teoria Tradicional e Teoria Crítica.
No que tange à crítica à Teoria Tradicional, parte da crítica à sociedade capitalista
está intimamente ligada à primeira, tendo em vista a compartimentalização do conhecimento,
fracionando-lhe conforme interesses dominantes de uma burguesia da época, que se apoderou
dos ideais iluministas de razão, como a libertação, adaptando-os conforme preceitos
produtivo-liberais. Aufere-se que esse tipo de sociedade, por definição, leva a uma cisão.
Harmonizam com o disposto acima os preceitos de Ribeiro:
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Nesse sentido, a Teoria Tradicional, fundada no ideal cartesiano e no paradigma
mecanicista, fornece uma análise descontextualizada, pretensamente neutra e
universal da realidade. É uma ciência que se baseia no intuito de decifrar os
fenômenos da natureza em linguagem físico-matemática e compreender a realidade
recortando-a e moldando-a em compartimentos, ou seja, imprimindo o processo de
‘culturalização da natureza’, com vistas a dominá-la. Ora, tal explicação e
manipulação da realidade se confundem com funcionalidade, uma vez que a
linguagem científica torna-se a verdade absoluta e inquestionável, devido ao fato de
suas teorias serem convertidas em técnicas, que funcionavam e ainda funcionam,
eficazmente, na organização e na administração da sociedade industrial (RIBEIRO,
2007, p. 12).

Salienta-se que essa pesquisa não pretende adotar discurso ideológico de ruptura total
com algum tipo de sistema ou vislumbrar afirmação de positividade a outro. A pretensão é
demonstrar que a maneira pela qual os homens estão lidando com o meio ambiente, inseridos
em parâmetros de acumulação exacerbada, de coisificação e desvinculação entre homem e
natureza, não é compatível com a concepção de sustentabilidade. Faz-se necessário adotar
uma

nova

ética,

desvinculada

do

antropocentrismo

imperante,

conforme

será

pormenorizadamente apresentado no decorrer deste capítulo.
A compartimentalização do saber parte da pujança da sociedade capitalista, que
tange à ruptura do homem com a natureza decorrente do modo como a sociedade se
estabelece e como a cultura se define nessas relações. Induz, assim, à noção de que o homem
se encontra fora desse contexto, no sentido de cisão do homem com o próprio homem e dele
com sua espécie. Ribeiro continua sua abordagem, dissertando:
Na Teoria Tradicional, a evolução técnico-científica da emergente burguesia
moderna alimentava seu próprio modelo econômico-produtivo capitalista que, da
mesma forma fomentava [...] essa evolução, em um sistema de retroalimentação de
proporções incalculáveis na divisão social do trabalho (RIBEIRO, 2007, p. 12).

Em outro prisma, e em completa sintonia com a complexidade, a Teoria Crítica
busca emergir a realidade, o contexto, desvendando, segundo Vilela (2005), os vínculos entre
acontecimentos sociais e relações sociais historicamente determinadas, apresentando o
homem como agente em sua própria história. Assim, refere-se também a crítica à ciência e à
tecnologia, no sentido de questionar a serviço de quem se encontram, bem como para qual
propósito. E, nesse ponto, faz-se notória a abordagem realizada também por Leff (2012) ao
trazer as razões da crise ambiental e a necessidade de uma epistemologia voltada para o saber
ambiental, conforme devidamente trazido em subcapítulo anterior.
Nesse prisma, estabelece-se relação direta do conhecimento a serviço da
emancipação, no sentido de que para a teoria crítica não há necessidade de se gerar
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conhecimento a não ser que seja para a emancipação, ou seja, não há no conhecimento sentido
de realização humana. É, nos parâmetros adotados por Loureiro (2012), uma primeira
tentativa efetiva de construir um campo interdisciplinar, utilizando a dialética como elemento.
Tem-se, assim, a dimensão de que é necessário dirigir o olhar para as relações
existentes, não como coisas estáticas, absolutas. É preciso que o homem se veja como ser
capaz de agir em sociedade para transformar a própria sociedade, o conjunto das relações, em
prol da redefinição de condição do homem como natureza. Nesse cerne, alude Freire, o qual
aderiu à parte dessa teoria:
Subjetividade e objetividade, desta forma, se encontram naquela unidade dialética de
que resulta um conhecer solidário com o atuar e este com aquele. É exatamente esta
unidade dialética que gera um atuar e um pensar certos na e sobre a realidade para
transformá-la (FREIRE, 2008, p. 26).

Nesse sentido está a complexidade ambiental, na concepção de ser um processo de
hibridações ônticas, ontológicas e epistemológicas, sendo a emergência de um pensamento
complexo que apreende um real em vias de complexificaçao (Leff, 2012). O ambiente é, pois,
objetividade e subjetividade, externalidade e internalidade, falta em ser e falta do saber, que
não se ajusta a um conhecimento objetivo, a um método sistêmico e a um saber totalitário.
Observa-se, pois, a necessidade de uma epistemologia ambiental, voltada para o
saber ambiental, que advém de toda uma complexidade e, nesse sentido, está, mais uma vez, a
questão da transdisciplinaridade, inserida na abordagem da (des) fragmentação do saber.
Corrobora com o apresentado:
A epistemologia ambiental não busca a formalização de um método desenhado para
integrar e recompor o conhecimento no mundo moderno, racionalizado e
globalizado em que habitamos. O saber ambiental, que nasce no campo de
externalidade das ciências, penetra os interstícios dos paradigmas do conhecimento a
partir de diferentes perspectivas, lança novos olhares e vai eliminando certezas,
abrindo os raciocínios fechados que projetam o ambiente para fora das órbitas
celestiais dos círculos das ciências (LEFF, 2012, p. 19).

A crise ambiental constitui, nessa perspectiva, um clamor à reconstrução social do
mundo, a apreender a complexidade ambiental. Faz-se necessário uma pedagogia em que se
aprenda um saber ser com a outridade, em que se considera a diversidade (Leff, 2012).
Pressupõe, assim, um debate permanente frente a categorias e formas de pensamento que
foram forjados em formas do ser e do conhecer, moldadas por um pensamento
unidimensional, que reduziu a complexidade para ajustá-la a racionalidades totalitárias.
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Apreender a complexidade ambiental não constitui um problema de aprendizagem do
meio, e, sim, de compreensão do conhecimento sobre o meio. Nesse enfoque, é relevante
analisar as condições histórico-estruturais e os agentes sociais individuais e coletivos. Nessa
ceara:
Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre
vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, mas sob aquelas
circunstâncias com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo
passado (MARX, 2003, p.15).

Sendo assim, é importante argumentar sobre as reais causas que condicionaram,
conforme Loureiro (2012), as desigualdades sociais, os movimentos econômicos, a realidade
como um todo, pois, afinal, “afirmar que a vida física e espiritual do homem e a natureza são
interdependentes significa apenas que a natureza se inter-relaciona consigo mesma, já que o
homem é uma parte da natureza” (MARX, apud LOUREIRO, 2012, p. 10).
Faz-se nítida e clara a junção dos preceitos de Leff (2012) e Marx, trazidos por
Loureiro (2012), dentro da perspectiva da teoria crítica, no que tange à abordagem de quebrar
barreiras aos modelos dominantes e buscar desenvolver programas curriculares mais
condizentes com toda a construção do saber ambiental.
Dessa forma, a inserção na sociedade atual da necessidade de preservação do meio
ambiente é incontroversa, transladando, também, a dialética para o cerne social e econômico
em consonância com toda a construção do meio ao qual é parte e faz parte o homem.
A educação ambiental, por possibilitar a formação de consciência crítica, deve ser
vista como instrumento capaz de desenvolver a modificação da realidade indesejada.
Entretanto, é preciso que a base curricular sofra alterações, quebrando os estigmas
cartesianos, e vislumbre, por exemplo, inserções práticas, com projetos de extensão
diretamente com as comunidades, trabalhando seus problemas socioambientais, engendrados
pela característica de transversalidade inerente à educação ambiental. Mesmo que ainda seja
tímida a ocorrência dessa vertente, Jacobi milita no sentido de demonstrar a sua importância.
Esse campo educativo tem sido fertilizado transversalmente, e isso tem possibilitado
a realização de experiências concretas de educação ambiental de forma criativa e
inovadora por diversos segmentos da população e em diversos níveis de formação
(JACOBI, 2003, p.190).

Comunga das premissas emancipadoras que a educação deve adotar os ensinamentos
de Loureiro:
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[...] de um movimento de libertação consciente e de superação permanente das
formas de alienação material e simbólica, coletiva e individual, existentes em cada
fase historicamente definida. Educar é emancipar a humanidade, criar estados de
liberdade diante das condições que nos colocamos no processo histórico e propiciar
alternativas para irmos além de tais condições (LOUREIRO, 2012, p. 37).

O autor continua suas explanações clamando atenção para a relevância de se
distinguir o caráter emancipatório da educação com o desdobramento do fenômeno iluminista,
que, como já tratado nesse estudo, desvencilhou-se de sua razão libertadora para uma
liberdade construída sobre preceitos dominantes adstritos ao tecnicismo-produtivo-liberal,
pautados numa racionalidade objetiva.
Não no sentido absoluto proposto pela razão iluminista e pela ciência moderna, que
acreditavam na prosperidade humana progressiva baseada no conhecimento total e
domínio da realidade pela racionalidade objetiva, em que, portanto, haveria um
momento futuro para atingirmos a plenitude como ser (LOUREIRO, 2012, p. 37).

Nesse prisma, tem-se a relação com a teoria crítica, com a complexidade e, até
mesmo com a característica de continuidade do processo educativo da educação ambiental,
nos ensinamentos de Loureiro, que também vinculam a crise ambiental proposta por Leff.
A ação emancipatória é o meio reflexivo, crítico e autocrítico contínuo, pelo qual
podemos romper com a barbárie do padrão vigente de sociedade e de civilização, em
um processo que parte do contexto societário em que nos movimentamos, do ‘lugar’
ocupado pelo sujeito, estabelecendo experiências formativas, escolares ou não, em
que a reflexão problematizadora da totalidade, apoiada numa ação consciente e
política, propicia a construção de sua dinâmica (LOUREIRO, 2012, cp. 37).

No caminhar de todas as tratativas apresentadas até o momento, percebe-se que a
emancipação como escopo da educação ambiental não se faz possível apenas e tão somente
por meio da educação formal. É plenamente viável que a população busque por meios não
formais para se informar, para se capacitar, para viabilizar sua atuação cidadã, livrando-se dos
pré-conceitos ditados pelo sistema dominante.
Destarte, faz-se necessário também adotar as tendências emancipatórias da educação
ambiental, no sentido de percebê-la:
a) uma compreensão complexa e multidimensional da questão ambiental;
b) uma defesa do amplo desenvolvimento das liberdades e possibilidades humanas e
não humanas;
c) uma atitude crítica diante dos desafios da crise civilizatória;
d) uma politização e publicização da problemática socioambiental;
e) uma associação dos argumentos técnico-científicos à orientação ética do
conhecimento, de seus meios e fins, e não sua negação;
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f) um entendimento da democracia como pré-requisito fundamental para a
construção de uma sustentabilidade plural;
g) uma convicção de que o exercício da participação social e a defesa da cidadania
são práticas indispensáveis à democracia e à emancipação socioambiental;
h) um cuidado em estimular o diálogo e a complementaridade entre as ciências e as
múltiplas dimensões da realidade entre si, atentando-se para não tratar
separadamente as ciências sociais e naturais, os processos de produção e consumo,
os instrumentos técnicos dos princípios ético-políticos, a percepção dos efeitos e das
causas dos problemas ambientais e os interesses privados (individuais) dos
interesses públicos (coletivos), entre outras possíveis;
i) uma vocação transformadora dos valores e das práticas contrários ao bem-estar
público (LIMA, 2011, p. 135-136).

Assim, diante do exposto, e em concretude ao disseminado por Lima (2011), tem-se
que a educação ambiental como possibilidade transformadora, com viés emancipatório,
encontra-se diretamente relacionada com os movimentos sociais e “libertários da sociedade
civil” (LIMA, 2011, p. 133), bem como correlacionada à defesa do Estado Democrático com
a devida participação social.

4.2.2 Participação Popular como instrumento de transformação da realidade indesejada

Em virtude da proposta dessa dissertação, dispensa-se o aprofundamento na temática
específica da conceituação sobre Estado Democrático de Direito e sua evolução até a
atualidade. Faz-se, porém, um recorte mais profundo, que é visualizar o tema sob a
perspectiva do Estado Democrático de Direito Ambiental ou, conforme Ribeiro e Thomé
(2015), Estado Democrático e Socioambiental de Direito. Segundo os autores, “No Estado
Democrático e Socioambiental de Direito, os cidadãos têm o direito e também o dever de
participar das decisões que possam vir a afetar o equilíbrio ambiental” (RIBEIRO; THOMÉ,
2015, p. 45).
Corrobora com a ideia de dever correspondente a direito, o postulado:
Falar de direitos é falar de limites para o comportamento humano. O cumprimento
do dever de cada um é exigência do direito de todos. Ou seja, a todo direito
subjetivo corresponde um dever jurídico. Portanto, não podemos falar de direitos
sem falar de deveres. O primeiro dever do ser humano é respeitar o direito dos
outros e de cada um. Um direito só é efetivo pela obrigação que ele suscita. Direitos
e deveres são elementos da democracia (DIAS, 2013, p. 37).

Nesse prisma, e com fundamentos no escopo primordial do Estado Democrático de
Direito Ambiental, a sustentabilidade é o objetivo basilar. E, para tal, faz-se necessário que os
indivíduos compartilhem a responsabilidade com o Estado no que tange à tutela ao meio
ambiente, haja vista que, conforme preceituado acima, a todo indivíduo detentor de direitos
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equivalem deveres na efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
A democracia ganhou força com a inserção dos direitos nas Constituições.
Entretanto, “a democracia é um método de administrar, mas não é o conteúdo. Este se
constitui nas declarações de direitos” (DIAS, 2013, p. 25). Dessa forma, não é suficiente a
afirmativa de que a cada direito corresponde um dever do indivíduo na tutela ambiental
presente nas constituições. Faz-se necessária a observância das declarações, que são a mais
pura demonstração da evolução e aumento dos conhecimentos humanos (DIAS, 2013).
Apresentada a relevância das declarações de direito como conteúdo presente na
democracia, é de suma importância trazer à pauta o princípio 10 da Declaração do Rio 92:
A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo
deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que
disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
de processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a
participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será
proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive
no que se refere à compensação e reparação de danos (MAZZUOLI, 2007, p. 581).

Dentro do que preconiza e estabelece o princípio 10 da Declaração do Rio 92, para
que os indivíduos participem das questões ambientais, os Estados devem facilitar e estimular
a sua conscientização, disponibilizando, para tanto, todas as informações pertinentes. Deve ser
propiciado acesso efetivo a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive no que diz
respeito à compensação e reparação de danos.
Nesse viés, Sampaio leciona que “o princípio do Estado Democrático de Direito não
se consola apenas com a figura da representação política formal, exigindo simultaneamente a
participação popular e a colaboração judicial responsável nos exercícios de concretização dos
direitos fundamentais” (SAMPAIO, 2003, p. 93).
A participação popular encontra-se prevista no artigo 225, caput, da CRFB/1988, na
disposição que prescreve ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o
meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Lê-se:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (BRASIL,1988) (grifo nosso).
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Nesse prisma, faz-se coerente e assertiva a afirmação de que, com a participação
popular no que tange à tutela ambiental, os cidadãos tornam-se corresponsáveis com o Estado
na busca pela efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Conforme se pode observar do capitulado no artigo 225 da CRFB/1988, o
compartilhamento da responsabilidade do Estado com os indivíduos quanto à proteção ao
meio ambiente deixa explícito a necessidade de a sociedade se preparar adequadamente para
participar da referida tutela. E, para tal, o Estado deve fornecer instrumentos que possibilitem
a participação, bem como fornecer mecanismos que a viabilizem, entre eles, a educação
ambiental.
A Participação Popular, ou Princípio da Participação Popular, assegura ao cidadão o
direito à informação e à participação na elaboração das políticas públicas ambientais, de modo
que a ele devem ser assegurados os mecanismos judiciais, legislativos e administrativos que
efetivam esse princípio.
No que diz respeito às vias executivas, esse princípio se manifesta, por exemplo,
conforme ensina Milaré (2011), por meio da participação da sociedade civil nos Conselhos de
Meio Ambiente e do controle social em relação a processos e procedimentos administrativos,
como o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório,
que são expostos à sociedade, de maneira a possibilitar a “consulta” e discussões, em
audiências públicas.
Em relação às vias do Poder Legislativo, esse princípio se manifesta por meio de
iniciativas populares, plebiscitos e referendos de caráter ambiental e da realização de
audiências públicas que tenham o intuito de discutir projetos de lei relacionados ao meio
ambiente.
Concernente ao Poder Judiciário, manifesta-se por meio da possibilidade dos
cidadãos, individualmente, por meio de ação popular, e do Ministério Público, das
organizações não governamentais, de sindicatos e de movimentos sociais de uma forma geral,
por meio de ação civil pública ou de mandado de segurança coletivo, questionarem
judicialmente as ações ou omissões do Poder Público ou de particulares que possam repercutir
sobre o meio ambiente, de maneira negativa.
Os instrumentos de participação popular criados sob a égide da CRFB/1988 ou por
ela recepcionados proporcionam ao cidadão intervir nos atos de governo, seja, conforme
brevemente explanado acima, no campo legislativo, na esfera judiciária ou nos atos
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executivos, com o intuito de fazer valer o exercício do direito e do dever correlato que lhe foi
atribuído no art. 225 da CRFB/1988. Corrobora com essa assertiva:
A participação popular está inserida em toda a legislação ambiental do nosso país
por meio de conselhos paritários, audiências públicas, grupos de trabalho etc.
Cumpre reconhecer que uma democracia participativa demanda um novo paradigma
para a democracia social [...] (DIAS, 2013, p. 37).

A sociedade, segundo Thomé (2007), torna-se detentora de mecanismos de
participação direta na proteção da qualidade de vida e dos recursos naturais, sendo, pois,
importantes instrumentos para a manutenção do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, do qual é titular.
Diante disso, fica clara a compreensão de que a efetiva implementação do Estado
Democrático e Socioambiental de Direito exige o fortalecimento do princípio democrático,
com a participação da sociedade nas questões ambientais, entendendo a ação conjunta do
Estado e da coletividade.
Todavia, é importante destacar que a participação popular deve ser efetiva em toda a
extensão das questões inerentes ao desenvolvimento sustentável, ou seja, a sociedade deve
participar e fazer valer sua participação no que tange à busca pelo extermínio da desigualdade
social, pela cessação da miséria, pela melhoria da educação e de toda a qualidade de vida da
população, incluída aí seus mais diversos níveis. Devido à sua importância, na sequência do
presente estudo, será abordada a concepção de desenvolvimento sustentável.

4.2.2.1 Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável sob a perspectiva da participação
popular

É inconcebível desassociar as temáticas educação ambiental e desenvolvimento
sustentável, tendo em vista que, conforme se depreendeu do trazido em subcapítulo anterior,
“ao disseminar informações e ações em favor da questão ambiental, possibilita-se uma maior
conscientização dos atores sociais para as questões relacionadas à preservação da natureza
(STEPHAN; CASELLA, 2014, p. 438).
Monteiro e Carvalho informam que o termo desenvolvimento sustentável
[...] originou-se no Relatório Brundtland – documento intitulado Nosso Futuro
Comum, de 1987, baseado no princípio de que o ser humano deve usufruir dos
recursos naturais de acordo com a capacidade de renovação dos mesmos, a fim de
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evitar seu esgotamento, permitindo, assim, a perpetuação da espécie humana
(MONTEIRO; CARVALHO, 2017, p. 88).

Depreende-se, tanto do apresentado até o momento, quanto da análise esmiuçada da
citação acima, que o termo sustentável refere-se não apenas ao contexto ambiental, mas
também ao econômico e ao social, “formando os três pilares centrais para o desenvolvimento
sustentável estabelecido pela Organização das Nações Unidas” (MONTEIRO; CARVALHO,
2017, p. 88).
O contexto ambiental refere-se à preocupação com o meio ambiente e o uso dos
recursos naturais, o contexto econômico faz referência às boas práticas de corte de
desperdícios e uso consciente de recursos, relacionando-os ao processo produtivo, às
empresas, às instituições financeiras e também às questões tributárias, entre outros. Por outro
lado, o social está ligado aos recursos humanos, à preocupação de diminuir a pobreza e a
desigualdade social, de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, de estabelecer melhores
níveis educacionais.
Nesse prisma, percebe-se a relevância da educação ambiental, exatamente como
instrumento que viabilize à população compreender seus direitos, lutar por eles, tutelar o
“bem” meio ambiente, compreender as informações pertinentes a ele e também conhecer e
aprender a utilizar novos meios disponíveis à lida com os recursos naturais que viabilizem o
melhor uso, de maneira que não os levem à esgotabilidade, retirando, assim, o viés puramente
de coisificação da natureza, trazendo à tona a real simbiose entre homem e meio ambiente.
Corrobora com essa elucidação a fala de Stephan e Casella:
[...] por meio do conhecimento adquirido pela educação ambiental torna-se possível
maior envolvimento dos atores sociais nas questões ambientais, permitindo a
implementação de políticas públicas e escolhas ecologicamente mais corretas
eficazes. Objetiva-se, também, amparar, em termos econômicos, que o
conhecimento obtido pela educação ambiental possibilita melhor qualidade de vida
àqueles que vivem da exploração de recursos naturais, através da percepção de que
os produtos produzidos a partir de técnicas sustentáveis são passíveis de uma maior
valorização no mercado (STEPHAN; CASELLA, 2014, p. 433).

Como se pode perceber, a educação ambiental é meio que instrumentaliza a
sociedade a interferir, inclusive, diretamente na economia de mercado, onde, nos tempos
hodiernos, impera um consumismo exacerbado.
Destarte, a educação ambiental, assim como a observância do princípio da
informação, atrelada às atividades de consumo, viabiliza o consumo sustentável,
possibilitando aos cidadãos exercerem pressão sobre as organizações as quais são
84

ambientalmente irresponsáveis. “A partir do momento em que se constata a ineficiência dos
instrumentos estatais para conter a degradação devem-se buscar novas alternativas, como o
consumo sustentável, forma de pressão econômica sobre as empresas” (THOMÉ, 2007, p.
54).
O mercado, segundo Thomé (2007), depende do consumidor, que pode ser analisado
como o mais importante elo da cadeia econômica, tendo em vista ser proveniente dele a opção
de escolher pelo produto e empresa que usufruem do processo produtivo mais condizente com
o menor impacto ambiental. Ou seja, referida perspectiva, dentro de análise coletiva,
“acarretará no sucesso ou no fracasso da atividade econômica da empresa” (THOMÉ, 2007, p.
54-55).
O cidadão deve exercer seu poder de interferência na economia agindo com mais
consciência ao consumir, buscando por empresas que internalizam as externalidades
negativas.

4.2.2.2 Cidadania construída por meio da participação: a verdadeira possibilidade de
transformação
O conceito de cidadania está atrelado à participação do cidadão “na” e “para a”
sociedade que almeja e, nessa lógica, a informação aparece com suma relevância para
exercício da cidadania participativa, haja vista que a capacidade de escolha de novos
caminhos e alternativas está intrínseca ao conhecimento.
Ao analisar a concepção do termo cidadania, e dentro de um sintético recorte, nota-se
a evolução conceitual, desde os tempos de Roma, onde teve origem, até os tempos modernos.
Atualmente, constata-se que o termo cidadania sofreu transformação dupla, no sentido de
extensão aos membros de certa Nação, vindo, porém, a se estreitar no que concerne às
decisões políticas, tendo em vista sua transferência aos eleitos e representantes. Bizawu e
Carneiro (2010) explicitam tais informações:
Deste modo os direitos civis constituem apenas uma parte do que é cidadania, uma
vez que ser cidadão é também ter acesso à decisão política, poder ser governante,
assim, se trata do direito cuidar da coisa pública participando de sua administração
direta e ou indiretamente (BIZAWU; CARNEIRO, 2010, p. 105).

Pode-se afirmar, assim, que cidadania adquire novo viés, no sentido de imperativo
social, requerendo da sociedade uma participação na organização da civitas. Ou seja, ser
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cidadão consiste em buscar a cidadania plena, sendo considerado cidadão aquele que se utiliza
dos seus direitos para tal, não ficando adstrito aos direitos civis e políticos. Nesse sentido:
A Cidadania ganha novo e maior peso quando se constata que o artifício da
civilidade a exige como condição para a identidade jurídico-política, dando voz aos
anseios e reivindicações e sentido aos comportamentos dos indivíduos em
sociedade. Nessa linha de pensamento, constata-se que a Cidadania possui tanto um
status legal - que se traduz num conjunto de direitos, quanto um status moral, do
qual decorrem, em contrapartida, as responsabilidades advindas dos
comportamentos de cada um (SERRAGLIO; AQUINO, 2015, p. 17).

Assim, o cidadão se vê como ser de pertença ao meio, despindo-se da indumentária
de indivíduo não inserido no contexto de Nação. Nesse viés de democracia, e coadunando ao
tema meio ambiente, fica clara a necessidade de participação social na tutela da natureza, em
especial com o advento da CRFB/1988 e com a introdução do meio ambiente ecologicamente
equilibrado como direito fundamental.
Faz-se necessário desmistificar a crença de que cidadania é exercida tão somente em
conexão a instâncias publicamente reconhecidas, sendo, pois, que “não se limita ao direito de
eleger presidentes, mas também vocacionar seu destino na gestão da coisa pública” (AHMED;
2014, p. 116).
Loureiro (2011) destaca o padrão democrático da cidadania, em perspectiva histórica
de conquista por direitos e lutas contra opressões e, dentro disso, elenca:
A cidadania é assumida [...], portanto, como algo que se constrói permanentemente,
que não possui origem divina ou natural, nem é fornecido por governantes, mas se
constitui ao dar significado ao pertencimento do indivíduo a uma sociedade, em
cada fase histórica (LOUREIRO, 2011, p. 79).

Nesse cerne, continua o autor seu questionamento de qual é, então, o papel da
cidadania, atrelado à temática de educação ambiental, nos moldes do mundo contemporâneo.
Dentro desses parâmetros, volta-se ao poder do cidadão no que tange a sua
participação, tanto no sentido de gestão da Polis, quanto na possibilidade de interferência no
mercado, conforme já tratado, que são fenômenos correlatos.
No mundo atual globalizado, onde há uma desterritorialização, segundo Loureiro
(2011), no viés fronteiriço, bem como de efeitos econômicos, as decisões são, em sua
magnitude, em âmbito mundial. Tal premissa foi apresentada, inclusive, ao abordar a temática
transconstitucionalismo, no capítulo 3 desta dissertação.
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Assim, a cidadania que se busca por meio da educação ambiental está vinculada a
mudança de padrões e valores atrelados a uma concepção ética, ou, aduz Loureiro (2011), a
uma ecocidadania planetária.
Ecocidadania/cidadania planetária é um conceito utilizado para expressar a inserção
da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em um contexto que
possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das responsabilidades tanto
locais e comunitárias quanto globais, tendo como eixo central o respeito à vida e a
defesa do direito a esta em um mundo sem fronteiras geográficas (LOUREIRO,
2011, p. 80).

Diante todo exposto, o cidadão tem o poder/dever de preservar e tutelar o meio
ambiente, almejando alterações de comportamentos, que se fazem possíveis por meio da
educação ambiental (em todos seus níveis), em prol de uma sociedade que acreditam ser
melhor, segundo critérios de sustentabilidade.

4.3 Educação ambiental e ética

O homem que passa pelo processo adequado de educação desenvolve a capacidade
de alcançar o conhecimento, vislumbrando a realidade que é a causa dos fatos. Em analogia,
com uma educação ambiental verdadeiramente adequada, completa e eficaz, é possível
ocorrer uma modificação de comportamento, no sentido de se preservar o meio ambiente, que
se vê em vias de esgotabilidade de seus recursos.
Com intuito de abordar a ética ambiental, faz-se necessário ponderar acerca da crise
ambiental atual, a qual, nos ensinamentos de Leff (2007), origina-se da forma de se pensar o
mundo; da fragmentação das ciências, permanecendo cada ciência com o seu objeto; da
racionalidade científica, que está intimamente ligada à desconsideração do homem como ser
pertencente à natureza, colocando-se como superior a ela, com poder em dominá-la,
condizente com os interesses antropocêntricos dominantes:
[...] crise do pensamento ocidental: da ‘determinação metafísica’ que, ao pensar o
ser como ente, abriu o caminho para a racionalidade cientifica e instrumental que
produziu a modernidade como uma ordem coisificada e fragmentada, como forma
de domínio e controle sobre o mundo (LEFF, 2007, p. 191).

Assim, “a dissociação entre as ciências (tal como estruturadas e organizadas), as leis,
os limites e a capacidade do Planeta Terra explicariam não somente a crise, mas a necessidade
de uma nova racionalidade para superá-la” (AVZARADEL, 2014, p. 149).
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Dentro dessa premissa, a “relação entre ética e educação parece ser de necessária
simbiose, sem a qual dificilmente a humanidade pode realizar as amplas mudanças
necessárias em (e para) sua existência” (AVZARADEL, 2014, p. 160). Vislumbra-se, nesse
prisma, a necessidade de se incorporar alguns valores ecológicos, com intuito de universalizar
ideias e práticas em prol da sustentabilidade, em uma perspectiva de perceber o ser humano
como pertencente ao meio, num repensar da relação homem e natureza.
Nessa perspectiva, configura-se o próprio conceito de ética apresentado por Oliveira
(2008), ao trazer a reinvenção da palavra grega ethos, no sentido de fazer referência à morada
humana, que, na “sua compreensão mais profunda remete à condição do homem como
coabitante de um mesmo lugar, onde partilha a vida com outros seres humanos e, numa versão
mais atual, com outros seres vivos” (OLIVEIRA, 2008, p. 14). A ética ambiental, dessa
forma, remete ao reconhecimento da interdependência do homem com as demais espécies e
com a própria Terra.
Educação ambiental e ética dialogam no contexto da complexidade ambiental, no
sentido de questionar, segundo Avzaradel (2014), os excessos do antropocentrismo e a
maneira como a educação vem sendo trabalhada e perpetrada. A autora narra que a ética que
impera é a ética da coisificação, que coaduna com os preceitos de Leff (2007), trazidos
anteriormente.
Prevalece ainda hoje uma ética pautada em valores antropocêntricos e premissas
como a superioridade da espécie humana e a passividade da natureza morta – vista
apenas como objeto sem vida a ser estudado e dominado pela ciência e pelo mercado
(AVZARADEL, 2014, p. 150).

Ademais, a ética atual prejudica os processos de ensino em um viés emancipatório,
tendo em vista que a “ética antropocêntrica atualmente predominante está fortemente inserida
na nossa estrutura de ensino e, dessa forma, traz sérios problemas para a efetivação de uma
educação ambiental verdadeiramente transformadora” (AVZARADEL, 2014, p. 161).
Assim, a mudança ética envolvida no movimento moral torna-se viável com a
consideração do sistema em que a sociedade impera, devendo ser, sem sombra de dúvida,
matéria de educação ambiental. Dentro dessa perspectiva, faz-se supremo observar a
complexidade ambiental, na perspectiva de notar o homem e a maneira como ele se apropria
da natureza, conforme diz Jacobi:
Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para
compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação
da natureza, para um processo educativo articulado e compromissado com a
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sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a
interdependência de diferentes áreas de saber. Mas também questiona valores e
premissas que norteiam as práticas sociais prevalecentes, implicando mudança na
forma de pensar e transformação no conhecimento e nas práticas educativas
(JACOBI, 2003, p. 191).

Nesse sentido, é bem aludido por Rogério e Nishijimap que o desafio maior da
educação ambiental “é estimular mudanças de atitude e de comportamento nas populações,
vez que as capacidades intelectuais, morais e culturais do homem permitem que as
responsabilidades para com outros seres vivos e para com a natureza sejam respeitadas”
(ROGÉRIO; NISHIJIMAP, 2015, p. 248).
Contudo, Loureiro (2012) chama atenção para o perigo de se esvaziar a
responsabilidade também do terreno da ação política. É preciso, sim, uma ética ambiental,
mas não se pode voltar-se somente para a questão ambiental pautando-se em valores
universais (ideais universais), em verdades únicas, em objetivos moralistas. O perigo de
prender-se a discursos meramente de cunho moral encontra-se na perspectiva de permanência
na estrutura metafísica, em que apenas não se pode esvaziar a educação ambiental dos
parâmetros políticos, desconsiderando o homem como ator de sua própria história. Lê-se:
Não há mudança ética possível quando se ignora a sociedade em que se move,
porque os valores não são um simples reflexo da estrutura econômica, mas são
definidos a partir de condições históricas específicas, inseridas num movimento
dialético de mútua constituição entre objetividade e subjetividade (LOUREIRO,
2012, p. 15).

Tal pensamento condiz com o perpetrado por Leff ao se referir ao questionamento de
que a complexidade ambiental faz no concernente às “formas pelas quais os valores permeiam
o conhecimento do mundo, abrindo um espaço para o encontro entre o racional e o moral,
entre a racionalidade formal e a racionalidade substantiva” (LEFF, 2012, p. 195).
Fornecer conhecimento, possibilitar formação, para que aconteça a superação de
todas as formas que possam ser entendidas como forma de dominação, apropriação, etc., que
limitam todo e qualquer processo emancipatório e que inviabilizam perceber o homem como
parte integrante da natureza é também o viés da Política de Educação Ambiental, tendo em
vista os princípios inerentes à educação ambiental. Nota-se:
A Política de Educação Ambiental traz dentre os seus princípios, estabelecidos no
artigo 4◦, “o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo”; a
consideração da “interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o
cultural”; “o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter,
multi e transdisciplinaridade”; “a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e
as práticas sociais” (AVZARADEL, 2014, p. 166) (grifo nosso).
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Dessa forma, tem-se o reconhecimento da necessária conexão entre educação e ética,
apresentada pela legislação. Salienta-se, entretanto, o viés emancipatório que se deve destinar
ao processo educacional presente na educação ambiental.
Outro ponto relevante diz respeito à abrangência extensiva do contido no binômio
poder/dever consubstanciado no texto constitucional, no que se refere à tutela e preservação
do meio ambiente por todos os cidadãos. Referencia-se à ética que se faz necessária para algo
além da relação de reciprocidade entre obrigações e direitos. “Significa pautar condutas
considerando o futuro tal como desejamos, justo e sustentável” (AVZARADEL, 2014, p.
154).
Isso ocorre porque a legislação tem sua eficácia questionada e, muitas vezes, fornece
lacunas que permeiam atitudes humanas não éticas. Dessa forma, nos dizeres de Avzaradel,
“fica cristalina a necessidade de uma nova ética, capaz de reforçar a eficácia social das várias
leis ambientais que, por vezes, ‘não pegam’” (2014, p. 154). Dessa forma, em consonância
aos preceitos de Leff (2003, 2007, 2012), é imprescindível a construção de um novo
paradigma.
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5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: REALIDADE ENCONTRADA

No segundo capítulo da presente dissertação, foi trazida ao debate a ideia de Platão
quanto ao processo educativo, apresentando a denominada Paideia. No transcorrer da
pesquisa, a concepção de Paideia ganhou entrelaçamento com os princípios e objetivos da
educação ambiental, com escopo de demonstrar a necessidade de educação contínua e
duradoura, com observação contextual e aplicação transversal, explicitando que educação
ambiental é, pois, um processo educativo que, diante da abordagem realizada, pode ser lida
nas concepções de Paideia platônica.
Também foram apresentadas questões no que tange à normatização da educação
ambiental, bem como apontados, até então de maneira sintética, pontos de fragilidade quanto
à sua real eficácia. Nesse cerne, fragilidade quanto aos atuais métodos de ensino adotados,
bem como o viés que a educação ambiental recebe em sua tratativa, serão focos de
aprofundamento neste capítulo.
Assim, após a compreensão platônica acerca de Paideia, bem como a concepção de
que a racionalidade, via de regra, humaniza o homem e o torna capaz de atingir a consciência
da necessidade de preservar o meio ambiente, torna-se compreensível questionar: quais as
razões que levaram e ainda levam o homem, mesmo após processo contínuo, permanente e
duradouro de educação, a deixar que a parte racional da alma, bem como a irascível, seja
dominada pela apetitiva, tomada pela manifestação dos desejos?

5.1 Contraponto à Paideia de Platão: a crise do humanismo

Platão acreditava, conforme se observa de sua concepção de Paideia, que, por meio
do conhecimento, da busca pelo aperfeiçoamento constante, da racionalidade difundida pelo
humanismo, seria possível controlar os instintos, a violência, a ganância do homem. Ou seja,
o filósofo pregava que a parte apetitiva da alma poderia ser controlada pelas partes racional e
irascível, domesticando a animalidade humana (Jaeger, 2001).
Nesse cerne, os valores da civilização, advindos com o processo educacional,
atuariam como remédio contra o mal que os seres humanos cometiam contra seus próprios
semelhantes.
Todavia, diante das atrocidades cometidas pelo homem contra a humanidade e contra
a natureza (lembrando de que a concepção de meio ambiente aqui adotada insere o homem
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como parte do meio – processo simbiótico), em especial nos tempos modernos, questiona-se
até que ponto a educação, ou as razões disseminadas pelo humanismo, viabilizam a formação
de homens sábios e virtuosos, capazes de, por meio racional, controlar sua animalidade.
Segundo o disseminado por Nietzsche (1844-1900), um dos maiores críticos aos
ideais humanistas, a falha do pensamento pedagógico ocidental encontra-se consubstanciada
na universalidade, desconsiderando a individualidade do homem, inserindo os indivíduos
dentro de um padrão único, como se existisse um molde comportamental pré-estabelecido
(Nietzsche, 2007). Nesse parâmetro, a humanidade do homem, por meio do processo
educativo, geraria equivalência entre educar e reprimir, ou domesticar instintos, contendo, no
homem, a animalidade dos seus impulsos.
A educação aparece como projeto civilizatório para a humanidade e, exatamente
nessa expectativa, Nietzsche (2007) realiza sua crítica, posto que, para o filósofo, a certeza,
advinda da aprendizagem, segundo parâmetros educacionais ocidentais, é que gera
aprisionamento, enquanto a dúvida liberta para a busca de novas oportunidades ou verdades
não forjadas.
Para Nietzsche (2007), a vontade do homem embasa suas atitudes, o que torna
impossível domesticar impulsos ou controlar instintos, sendo, nesse viés, incompatível com o
idealizado por Platão no que se refere à existência de um mundo complexo das verdades,
pertencente ao mundo suprassensível, em contraposição ao mundo das sensações, que procura
ludibriar a razão. Ou seja, enquanto para Platão é possível, por meio da racionalidade, como
consequência de um processo educacional, controlar os impulsos animalescos, para Nietzsche
(2007, 2008) referido controle é impossível, tendo em vista as particularidades de cada
indivíduo, que são desconsideradas pelos métodos educacionais, os quais padronizam
comportamentos.
A razão, advinda do processo educativo, nos ensinamentos de Nietzsche (2007,
2008), não é um instrumento que blinda as atitudes humanas aos impulsos animalescos.
Ademais, como já mencionado, as incertezas provenientes, inclusive, dos indomesticáveis
desejos, promovem construção de discursos variados os quais podem abarcar inúmeros
ensinamentos.
Nessa vertente, Nietzsche (2007) ataca qualquer possibilidade de padronização, seja
cultural, educacional ou de modelo de comportamento, conforme padrões clássicos, haja vista
que, segundo o filósofo, estaria proporcionando homogeneização, incompatível com o
pluralismo hodierno.
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Para Nietzsche (2007), são exatamente os impulsos que demonstram a autenticidade
do homem, que o deixam desnudo de qualquer falsidade e, ao contrário disso, está o processo
civilizatório, que usufrui da educação (segundo filosofia humanista) para domesticar o
homem, inseri-lo em padrões de consciências superficiais, conforme interesses dominantes.
Nietzsche (2007) prende-se, em sua obra “O anticristo”, a criticar o Cristianismo por
entender que ele impõe um padrão comportamental que reprime os instintos da humanidade, a
qual fica presa à reprimenda divina, à certa concepção de moralidade, por isso o via como
decadência15 que modelou a civilização ocidental.
A vinculação de mencionadas críticas com a modernidade, bem como a educação,
está no fato de que, para Nietzsche (2008), as ideias de progresso e cientificidade não
romperam com os ideais contidos no projeto cristão, mesmo que de forma mais velada.
Enquanto o cristianismo embasa as atitudes conforme padrões morais, a modernidade
embasa atitudes com fulcro em cientificidade baseada em métodos que aniquilam a
naturalidade humana, posto que o pensamento científico apropria-se da verdade como
discurso final limitante à investigação da realidade. Com isso, “Cristão é o dizer-não ao
natural, o sentimento de indignidade no que é natural, a antinaturalidade” (Nietzsche, 2008, p.
132). Ou seja, na visão de Nietzsche (2008), o Cristianismo domesticava a humanidade por
meio da “educação embasada na moral” e a modernidade “domestica” a humanidade por meio
de processos inadequados de educação limitantes a investigações e reflexões individuais, que
confiam na razão e na técnica, as quais disfarçam a condição humana.
Segundo Nietzsche (2007), a perda da vontade individual, ou a perda do poder, no
sentido de escolha sobre seus pensamentos e ações, aniquila a humanidade e a devasta de sua
naturalidade, corrompendo o indivíduo, sendo aludido a escolher o desvantajoso, conforme
padrões impostos. Nesse sentido:
Digo que um animal, uma espécie, um indivíduo está corrompido quando perde seus
instintos, quando escolhe, prefere o que lhe é desvantajoso [...]. A vida mesma é,
para mim, instinto de crescimento, de duração, de acumulação de forças, de poder:
onde falta a vontade de poder, há declínio. Meu argumento é que a todos os
supremos valores da humanidade falta essa vontade – que valores de declínio,
valores niilistas preponderam sob os nomes mais sagrados (Nietzsche, 2007, §6, p.
13).

15

Nietzsche (2008) compreendia decadência como a decomposição dos valores superiores os quais embasaram a
cultura ocidental, tendo em vista que os padrões ditados ceifavam a naturalidade humana, engessando a ação do
homem conforme arquétipos morais impostos.
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Nesse sentido, e corroborando com os preceitos de Nietzsche, está o pensamento de
Sloterdijk (2000), ao afirmar que o homem vive conforme preceitos contidos em “A
República” de Platão, em um parque zoopolítico, acomodado em parques humanos,
controlado por uma “educação” dominante, mantendo-se lá por vontade própria. Os homens,
são, assim, guiados por um humanista pleno, “o senhor da arte régia do pastoreiro”
(SLOTERDIJK, 2000, p. 55), o qual busca o bem de todos, sendo digno de credibilidade
“porque encarna a imagem terrena do único e originalmente verdadeiro pastor”
(SLOTERDIJK, 2000, p. 55), Deus, o criador original dos seres humanos.
Nietzsche (2007) é severo em suas críticas, alegando que os conceitos fundadores da
tradição humanista, seja Deus, alma, verdade ou virtude, representam um engodo a que foi
guiada a humanidade, em especial devido a sua pretensão de grandeza para a natureza
humana, na busca por caminhos do bem ao próximo, do bem de todos, do bem maior, do bem
coletivo, pois acabam ocasionando o aprisionamento do individual.
Conforme Sloterdijk (2000), a base do humanismo adstrita ao desembrutecimento do
ser humano, consubstanciando-se, tão somente, na prática de boas leituras e processos
educativos padronizados, em busca contínua pela verdade absoluta e inquestionável, conduz à
domesticação, não sendo garantia de processos reflexivos. Ou seja, pode proporcionar
repetições de padrões e atitudes até então tidas como verdades absolutas, inclusive segundo
doutrinas que se valem do alcance do bem da humanidade.
Tanto Sloterdijk (2000), quanto Nietzsche (2007, 2008), clamam atenção pelo fato de
que o embrutecimento da humanidade remete à ocorrência de desenvolvimento do poder,
tanto em nível bélico, quanto em relação a padrões morais e de dominação por influências
midiáticas, por exemplo, percebidos nos tempos atuais. Ou seja, no que diz respeito ao tema
específico, o embrutecimento pode estar disfarçado de educação presente em processos
equivocados disseminados em mídias construídas para preservar interesses dominantes.
O que deveria servir para libertar a humanidade da prisão da ignorância pode,
também, atuar como permanência do status quo. Para tanto, faz-se necessário, além de
analisar a educação como possibilidade de libertação, analisar o processo educativo em si,
para que, de fato, seja viável percebê-la como possibilidade transformadora da realidade
indesejada, permitindo processos reflexivos, em que os pré-conceitos oferecidos pelo mundo
sejam percebidos e passíveis de questionamentos.
Nesse sentido, tem-se que, ao contrário do que se possa concluir, Nietzsche (2007,
2008) não é avesso à ciência ou a processos educativos. Apenas os rejeitava como pretensões
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de verdades absolutas, engessando quaisquer possibilidades de questionamentos ou reflexões,
desprendendo-se, assim, de posturas meramente dogmáticas. O filósofo dissemina que o
conhecimento científico e, consequentemente, o processo educativo, deve acompanhar e
considerar as transformações constantes da própria humanidade, reputando seus instintos
naturais.
Tangenciando ao que aduz Nietzsche (2007), concernente ao individualismo
humano, às suas características impulsivas e à impossibilidade em controlá-las, está o ideal
moderno de sujeito, bem como de sociedade, que aposta numa soberba possibilidade de que
as coisas não sejam contaminadas, com fulcro em um ideal de perfeição. Entretanto, tal
pretensão pode, conforme aludido, significar aprisionamento, vez que “alcançar a plenitude da
verdade é tão ilusório como imaginar que se pode atingir a autoconsciência plena. A plenitude
está limitada pela incompletude humana” (LIMA, 2009, p. 67).
Relembrando aspectos já analisados no presente estudo, em sintonia com a questão
da incompletude humana está a impossibilidade do conhecimento total, abordada por Leff
(2012), que, por tais preceitos, remete à importância da continuidade pela busca do
conhecimento tangenciada pela complexidade. Nesse prisma, pode-se correlacionar o
pluralismo mencionado tanto aos preceitos da Educação Ambiental, quanto aos preceitos
pedagógicos, tendo em vista que, segundo Lima (2011), “vem tomando o mundo e isto tem
potencializado um abalo nos fundamentos da educação” (LIMA, 2011, p. 67).
Nessa égide, a ideia de racionalidade central, segundo fundamentos metafísicos de
abstração máxima, conforme ideias perfeitas, se desfaz, permitindo o afloramento das
“minorias de todo o tipo e com toda a sorte de características, impossíveis de serem
apreendidas com as mesmas lentes totalizadoras” (LIMA, 2011, p. 67).
Nos parâmetros educacionais, tal realidade implica, de certo modo, repensar todo
processo educativo, desvinculando-se da crença de que há padronização da humanidade
(Lima, 2009). Com isso, as práticas pedagógicas devem sofrer releitura, reconhecendo a
diversidade, em favor do heterogêneo. Nesse prisma, os preceitos de Nietzsche corroboram
para aferir a impossibilidade de verdades únicas (universalidade), sejam fundamentadas na
moralidade cristã, seja nos métodos científicos.
E, dentro de toda essa perspectiva, está a Educação Ambiental, como processo
educativo, devendo, também, observar referidas nuances. No capítulo 3 (Análise da
Normatividade da Educação Ambiental) foram apresentados os princípios e objetivos da
Educação Ambiental, trazendo a relevância de se considerar o enfoque humanista, a
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concepção de meio ambiente em sua totalidade, o pluralismo de ideias, a continuidade do
processo educativo e sua permanente avaliação crítica.
Dessa forma, afirmar que a educação domestica pode ser simplista ou inadequado. O
que domestica é o processo educativo da forma como tem acontecido, em que ainda
predominam critérios cartesianos, de pouca ou nenhuma liberdade de pensamento e
conclusões, pois os educadores não colaboram para que os educandos saibam pensar por si.
Há uma repetição de métodos e critérios que replicam o pensamento dominante,
intimamente vinculada à fragmentação do conhecimento, sem interligar os objetos de estudo,
desconsiderando a complexidade do homem em sua individualidade. Nessa seara, é necessário
considerar o contexto, procurando, inclusive, permitir que o educador se veja no educando,
fugindo, assim, de padrões pedagógicos pré-estabelecidos (Amorim, 2003).
Para que essa abordagem pedagógica aconteça, faz-se necessário compreender a
educação como uma ação entre pessoas, seres dotados de desejos ocultos, impulsos
reprimidos pela sociedade moderna, e não indivíduos abstratos, o que significa, inicialmente,
a revisão da relação educador-educando. Assim, conforme elucida Makiuchi (2011), a ação
educativa não deve estar adstrita nas noções de transmissão ou construção de conhecimento,
mas, a priori, no encontro em que o educador se reconhece no educando como ser humano,
pertencente, em cadeia simbiótica, a todo meio ambiente.

5.2 Educação ambiental e sua efetivação: a práxis e a necessidade de releitura da
educação

Ponto relevante a se observar, antes mesmo de adentrar na prática da educação
ambiental propriamente dita, consubstancia-se no ato de educar, o qual está preso a questões
vinculadas à fragmentação do conhecimento que, em sintonia ao que pensa o autor Edgar
Morin, já apresentado e estudado nesta pesquisa, está entrelaçada à fragmentação do próprio
ser humano, razão pela qual se faz necessário compreendê-lo em sua integralidade e
complexidade.
Amorim (2003) traz mencionada abordagem relatando que a pedagogia, como tem
sido adotada, condiciona o homem a agir conforme apenas uma de suas dimensões, como se
fosse possível desvincular todas as demais. A fragmentação do conhecimento ensina e treina o
humano a reproduzir atitudes atadas às necessidades imediatas ou pontuais e, assim,
desprende-se da racionalidade primordial do processo educativo. Nesse sentido:
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O problema da fragmentação não se encontra simplesmente nos conhecimentos
transmitidos nem nos “saberes” adquiridos. Percebemos que neste direcionamento
utilitário da ação humana, o próprio agir/pensar do homem é concomitantemente
compartimentalizado. Juntamente com a exigência da supremacia de uma de suas
dimensões, ele é (desorientado para a execução de atividades reducionistas, na qual
fenômenos isolados são assimilados como se ocorressem separadamente,
esquecendo-se do contexto, do global, etc., como se não sofressem influências,
permutas ou complementaridades (AMORIN, 2003, p. 14).

O autor elucida que o aprendizado virou produto de mercado e, nesse prisma, a
fragmentação do conhecimento visa atender as demandas. Dessa forma, há “ênfase na
transmissão de conhecimentos que serão requisitados em momentos funcionais do cotidiano”
(AMORIM, 2003, p. 13), ideia rechaçada pela Paideia, a qual se preocupava com a formação
do homem como um todo, e não apenas como reprodutor, ou mero repetidor de conhecimento
fragmentado, ou atitudes condicionadas.
As escolas e universidades, em grande parte, renderam-se ao mercantilismo
educacional e, dentro dessa perspectiva, ensina Amorim (2003), atrelam seu método
pedagógico às demandas sociais. Ou seja, a sociedade, dentro de um paradigma de
competição, de acumulação e de necessidades construídas (conforme preceitos da sociedade
de risco16 e modernidade líquida17), deseja uma pedagogia que ensine ou prepare para
vestibulares, avaliações ou concorrência por bons empregos, em primazia à integralidade
humana.
Consubstancia-se o mercantilismo educacional em uma educação simplista.
Fortalecem essa premissa os mandamentos de Amorim.
Não é o caso de pensarmos que não deveríamos ter acesso ao conhecimento, mas a
questão é da existência de um filtro social que guia para o acesso a um saber para
vias de aprovação, utilitário em seu sentido mínimo e para constituir-se numa
demanda para o “mercado educativo” (AMORIM, 2003, p. 12).

16

Para o sociólogo alemão, Ulrich Beck (2003), a Segunda Modernidade ou Sociedade de Risco é baseada em
um estilo de vida ainda extremamente dependente da utilização de recursos naturais de outrora, e, portanto,
acaba dando margem às ameaças globais, como os riscos ecológicos, químicos, nucleares, genéticos, econômicos
e demográficos. Sustenta Beck que “os riscos e ameaças são um produto de série do maquinário industrial do
progresso, sendo sistematicamente agravada com seu desenvolvimento ulterior” (BECK, 2003, p.26). Dessa
forma, nota-se que o risco tem ligação direta com a sociedade, ainda que esta não seja capaz de aventar ou
desejar tal possibilidade. A Sociedade de Risco retrata o contexto sócio histórico de esgotamento e superação do
paradigma da Modernidade.
17
Já no que tange à modernidade líquida e às necessidades construídas, Zygmunt Bauman (2008) descreveria a
intitulada Sociedade-Líquida Moderna tendo como preponderantes características o acesso aos bens e produtos
necessários, como também às mercadorias supérfluas, vinculadas com a satisfação de desejos, com a busca pela
felicidade, conforme mencionado anteriormente.
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Segundo preceitos do autor, “A educação necessitaria, assim, reconhecer a condição
humana da integralidade” (AMORIM, 2003, p. 13) e, nesse viés, o ato de educar deve
vislumbrar toda a integralidade humana, todas as suas dimensões, a cognitiva, a razão, o afeto,
etc., não sobrepondo nenhuma em detrimento a outra. De certo, como Makiuchi (2011) alega,
implica o educador perceber-se no educando, considerando toda sua integralidade, como
pessoa. Nesse sentido, encontra-se a complexidade humana, temática já elucidada, a qual deve
ser considerada dentro dos quesitos a ser estudados, bem como para estruturar o método
pedagógico a ser utilizado.
Direciona-se, assim, a educação como construção social e, nesse cerne, ensina Lima
(2011):
A educação é uma construção social repleta de subjetividade, de escolhas valorativas
e de vontades políticas, dotada de uma especial singularidade, que reside em sua
capacidade reprodutiva dentro da sociedade. Ela significa, portanto, uma construção
social estratégica, por estar diretamente envolvida na socialização e formação dos
indivíduos e de sua identidade social e cultural (LIMA, 2011, p. 126).

Faz-se, dessa forma, imprescindível o diálogo entre o campo educacional e o
ambiental, ou, o ambiental inserido na educação, na construção de métodos adequados para se
ensinar sobre meio ambiente, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, conforme já
elucidado.

5.2.1 Meio Ambiente e educação: diálogo necessário

Inseridas na integralidade humana estão as dimensões, como

transcrito

anteriormente, cognitivas, afetivas, racionais, etc., sendo que, para a educação ambiental,
todas devem se fazer presentes.
Não há como desconectar as dimensões do homem, se o intuito é realizar uma
verdadeira educação ambiental, em que o aspecto ambiental e educacional se interligam no
sentido de observação da sociedade, do contexto, das individualidades, das necessidades
específicas. A complexidade humana deve ser premissa para a propositura da metodologia
educativa, que adeque as ciências, que desfragmente o conhecimento e possibilite os saberes
na concretude do equilíbrio do meio ambiente como direito fundamental.
Nesse prisma, com escopo em comprovar o imprescindível diálogo entre os dois
aspectos supramencionados, apresentam-se relatos que descrevem o encontro entre tais
vertentes.
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A bagagem técnico-científica que trazia da biologia, marcada, entre outras coisas,
por um antropocentrismo desconectado do social, pelo reducionismo, pela
fragmentação dos saberes, embasava o meu discurso – diagnosticar, alertar,
conscientizar, desmistificar, prescrever, a outra, trazida do campo da educação, mais
especificamente de minha experiência prática como professor, mediava a interação
entre o referido discurso e seus interlocutores – me indicava as melhores maneiras
de fazê-lo e, assim, fazer-me entender. Essa perspectiva interpretativa e postura
frente à educação ambiental, contudo, teve curta duração (LISBOA, 2007, p. 22).

Nota-se, assim, que apenas a bagagem técnica, característica da ciência pura, não é
suficiente para abarcar o caráter social presente na conjectura do ambiental. A fragmentação
do conhecimento é fato marcante do antropocentrismo e seus interesses. Considerar o outro, a
emergência social, extrapola a ciência da natureza presente nos conhecimentos da biologia, da
geografia, etc. Nessa lógica:
A emergência do social – o “outro”da biologia – pôs em cheque o sistema
hierárquico de autorização/desautorização, revelando a complexidade dos problemas
ambientais ao mesmo tempo em que a incompletude inerente às diferentes áreas do
saber. O encontro com os saberes populares relativizou, significativamente, os
saberes científicos que trazia na bagagem e que, até então, gozavam um estatuto de
verdade (LISBOA, 2007, p. 23).

Observa-se, assim, que o objeto da educação ambiental é um objeto múltiplo,
complexo, um objeto socioambiental (Loureiro, 2012) e que, por tal premissa, agrega
dimensões diversas e, inclusive, ainda desconhecidas. Nessa tratativa, o próprio conceito de
ambiente se vê ampliado, vislumbrando abarcar toda a magnitude atrelada às dimensões do
homem bem como a complexidade inserida na concepção de meio ambiente como objeto de
pesquisa.
A abertura ao outro, a seu mundo, suas histórias, seus afetos, diminuíram em mim
alguma coisa que poderia ser descrita como um ‘ideal militante’ (caracterizado pela
combatividade), uma certa propensão ao enfrentamento (em defesa de um ideal),
ainda que não o tenha eliminado por completo. O conceito ambiente foi (vem sendo)
substancialmente ampliado em sua significação, ressignificando, também
substancialmente, o que entendo por educação ambiental. (LISBOA, 2007, p. 23).

Mencionados relatos explicitam a necessidade de se desnudar, como sujeitos
ecológicos, e como abordado no capítulo 3 dessa dissertação (Análise da normatividade da
Educação Ambiental), de discursos meramente ideológicos e militantes. É preciso junção do
ideológico com o contextual e suas reais necessidades, destacando o contexto histórico e a
realidade pontual, com intuito de obter resultados transformadores. Equivale relembrar que
assim deve ser a atuação do educador na premissa socioambiental.
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Assim, a ampliação e adequação da fundamentação teórica à aplicação prática, no
que se refere à educação ambiental, exigiu e ainda exige, esforços significativos dos
educadores. Essa é a premissa apontada por Lisboa:

Os limites daquilo que entendia ser EA se diluíram e, consequentemente, seu campo
de aplicação e fundamentação teórico-prática, significativamente, se ampliaram
exigindo maior esforço compreensivo, sensibilidade, criatividade; limitando e, com
isso (a partir disso), criando outras, talvez inéditas, possibilidades (LISBOA, 2007,
p. 23).

Diante de todos os argumentos trazidos nos relatos de Lisboa (2007), fica nítida a
necessária conexão entre os campos ambiental e educacional para que o processo educativo
consubstanciado na educação ambiental seja eficiente.
Ademais, conforme depreendido de temáticas já abordadas, as dimensões inerentes à
complexidade humana devem ser consideradas, bem como a possibilidade de abertura a novos
saberes, ainda mais diante da incompletude do conhecimento. Noutro ponto, conforme se
coligiu das alusões de Nietzsche (2007, 2008), a técnica pura, com seus dogmas
inquestionáveis, é insuficiente diante da incompletude humana e do conhecimento.
Corrobora com a afirmativa os ensinamentos de Gustin (2010) ao dissertar que “A
existência de saberes múltiplos externos à cada ciência e que com ela se articulam para a
produção e validação do conhecimento nem sempre pertencem unicamente ao mundo
científico” (GUSTIN, 2010, p.61). O desconhecido, as minorias insurgidas e o
questionamento da verdade possibilitam o caminho amadurecido pela educação libertatória,
por meio do reconhecimento da ausência de plenitude.
Nota-se, do transcrito, que o ato de educar presente na educação ambiental está
condizente com o difundido pela pedagogia das ciências sociais, tendo em vista a presença da
reflexão e da ação, em um diálogo constante, “por meio de práticas educativas concretas que
promovem o diálogo entre ação e reflexão” (GUSTIN, 2010, p. 61). Assim, utilizando-se da
pedagogia das ciências sociais, vê-se, dentro de todas as perspectivas já tratadas, como
pedagogia da emancipação, em junção plena e coesa de seus conceitos.
Pedagogia, como sabedoria prática e prudência, é, pois, um conjunto de saberes que
se destinam a compreender a intencionalidade da ação humana por meio do
entendimento das várias vozes, opiniões que se complementam ou se contradizem
com relação a determinado tema que se põe como questão principal. (GUSTIN,
2010, p. 61).
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Acoplado aos preceitos do objeto socioambiental da educação ambiental, “a
emancipação deverá estar conectada com as concepções complementares de cidadania e de
subjetividade” (GUSTIN, 2010, p. 63). Vislumbra-se, dessa maneira, a presença do que venha
a ser emancipação:
[...] a capacidade de indivíduos e de grupos de permanente reavaliação das estruturas
sociais, políticas, culturais e econômicas do entorno, com o propósito de ampliação
das condições jurídico-democráticas de sua comunidade e de aprofundamento da
organização e do associativismo com o objetivo de efetivação das lutas políticas
pelas mudanças essenciais na vida de determinada sociedade ou grupamento para
sua inclusão efetiva no contexto social mais abrangente (GUSTIN, 2010, p. 63).

Valida o apresentado a ponderação de Loureiro (2011), referente à destinação de
caráter político à educação, dada a possibilidade de conscientização crítica atrelada às ações e
mobilizações.
A educação é ato político [...], posto que constrói por meio das relações sociais e
pedagógicas a base instrumental, a consciência política e a capacidade crítica para se
agir na história, na busca permanente e dinâmica da sociedade que desejamos
(LOUREIRO, 2011, p. 100).

Nessa perspectiva, afirma-se que a educação ambiental não formal também viabiliza
a transformação da realidade, tendo em vista o ato político atrelado às relações sociais
vinculadas a vieses educacionais emancipatórios, inseridos na concepção do Estado
Democrático de Direito Ambiental, ou, conforme Ribeiro e Thomé (2015), Estado
Socioambiental de Direito, advindos da cidadania ambiental.
Condiz, nesse sentido, com o apresentado por Lima (2011), trazido à pesquisa no
capítulo 4 (Educação Ambiental como possibilidade transformadora), ao afirmar que os
“movimentos libertários da sociedade” (LIMA, 2011, p. 133), presentes nos movimentos
sociais, permitem uma educação ambiental emancipatória, a qual viabilizaria a transformação
da realidade indesejada, conforme preceitos abarcados pela teoria crítica. Ademais, a própria
Lei de Diretrizes e Bases da Educação aponta que o processo formativo extrapola o aspecto
formal.
Ultrapassadas essas questões iniciais, salutar é a evidência destinada às emergências
contextuais e, nesse cerne, a possibilidade da educação ambiental em transformar a realidade
indesejada, conforme dito acima. Todavia, o panorama do ensino da educação ambiental
ainda não é favorável para a construção de uma realidade diferente, tendo em vista os
métodos educativos adotados, conforme se depreenderá no subcapítulo que se segue.
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5.2.2 Panorama crítico do ensino no que tange à educação ambiental: síntese acerca do
modelo de ensino preponderante
Nos moldes da Lei no 9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, a educação abrange muito mais que os processos formativos nas instituições de
ensino e pesquisa, estendendo-se também àqueles que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil, no
trabalho e nas manifestações culturais (Gomes, 2012).
Fica claro, nesse prisma, que a educação não formal (abordada na Lei de Educação
Ambiental) é tão relevante quanto a formal, sem, contudo, retirar do Poder Público sua
obrigação de oferecer a educação formal, por mais que a responsabilidade para com a
formação do educando seja compartilhada com a família. Nesse cerne:
Importante salientar que pela própria LDB, a educação, sendo um dever da família e
do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento do educando, seu prepara para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CARVALHO;
CORRÊA, 2017, p.1318).

Assim, tem-se que os desafios educacionais referem-se, no que tange à formação do
educando, a conceito e valores básicos, como os de cidadania, democracia e moral, incluindo,
diante de todo exposto até o presente momento, a compreensão de meio ambiente, ética,
saúde, bem estar social, pluralidade cultural, entre outros, como assuntos a serem ministrados,
permeando todas as áreas do conhecimento. Nesse prisma, está a educação ambiental, haja
vista que:
[...] torna-se, pois, um tema essencial a ser introduzido na educação básica, haja
vista que as crianças fazem parte de uma nova geração, que necessita ser educada
nos moldes da sustentabilidade, para que se tornem adultos mais críticos e
ambientalmente conscientes, promovendo assim o desenvolvimento sustentável, tão
almejado hodiernamente (CARVALHO; CORRÊA, 2017, p. 1319).

Viu-se, no capítulo 3 da presente dissertação (Análise da normatividade da Educação
Ambiental), que ao Poder Público compete promover a Educação Ambiental (art. 225, §1º)
em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal,
conforme preceitos contidos na Lei no 9.795/1999, em seu art. 2º. Entretanto, a realidade não
demonstra a promoção eficaz da educação ambiental, ao contrário, percebe-se que poucas são
as escolas as quais trabalham a temática ambiental de maneira adequada.
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Ademais, há fatores que enaltecem as dificuldades da eficácia da educação
ambiental, como a opção legislativa de proibir a sua inserção como disciplina singular no
currículo de ensino, conforme art. 10, § 1º da Lei nº 9.795/1999, sob a alegação de perda do
aspecto da transversalidade, inerente a ela, observados seus princípios e objetivos,
devidamente apresentados neste estudo. Coadunam com a afirmativa os preceitos de Foeppel
e Moura:
Conforme a Lei 9795/99, a Educação Ambiental não deve estar presente no
currículo escolar como uma disciplina, porque ela não se destina a isso, mas sim
como um tema que permeia todas as relações e atividades escolares. Com o objetivo
de inserir os temas ambientais no fazer diário da escola, dentro das salas de aula, a
Educação Ambiental foi inserida no currículo escolar como tema transversal
(FOEPPEL; MOURA, 2014, p. 435).

Os autores continuam suas explanações aduzindo que a organização curricular,
segundo Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Ambiental, deve ser diversificada,
estimulando os educandos a incorporarem valores referentes ao meio ambiente.
O Capítulo III das Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Ambiental propõe
a organização curricular, onde se destaca que todos os compromissos da instituição
de ensino, inclusive os ambientais, devem está presentes nos projetos institucionais e
pedagógicos da Educação Básica e Superior. Deve se considerar os níveis do curso,
idades e especificidades dos estudantes, inclusive no que se diz respeito ao ambiente
em que estes estudantes estão inseridos. O currículo deve ser diversificado,
valorizando-se as diversidades sociais, éticas e culturais dos estudantes,
estimulando-os à incorporarem valores de pertence, respeito e cooperação em
relação ao meio ambiente (FOEPPEL: MOURA, 2014, p.435).

Referem-se, Foeppel e Moura, ao planejamento curricular concernente à educação
ambiental, como o mais abrangente, apresentando visão multidimensional do ambiente,
destacando a incorporação das diferentes formas de saberes e a necessidade de pensamento
crítico voltada para o desenvolvimento sustentável. Tudo a ser ministrado em abordagem
transversal, inexistindo disciplina própria para meio ambiente. Vê-se:
O planejamento curricular deve estimular uma visão integrada e multidimensional
do ambiente, o pensamento crítico para a visão de sustentabilidade ambiental e
cooperação, o reconhecimento e valorização das diferentes formas de saberes e
olhares para questão ambiental, vivências que possibilitem a formação de um
sentimento no qual o discente se sinta parte do meio ambiente, reflexões sobre os
diferentes tipos de desigualdades e seus impactos ambientais, linguagens múltiplas
para a execução de ações éticas em relação ao meio ambiente (FOEPPEL; MOURA,
2014, p.435).
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Contudo, não procede a afirmativa de perda do caráter transversal da educação
ambiental caso houvesse disciplina curricular, uma vez que a abordagem seria facilitada, haja
vista a disponibilidade de profissional melhor preparado em termos técnicos para assumir a
transmissão da temática, em níveis teóricos, o que não inviabilizaria o trabalho conjunto de
disciplinas em níveis práticos.
A ausência de profissional gabaritado para assumir a função de repassar o
conhecimento quanto à temática ambiental é considerável. Nesse contexto, alguns aspectos
necessitam de conhecimentos específicos, devido a critérios técnicos em maior quantidade,
destinando ao assunto uma abordagem muito simplista e superficial. Condiz com o
apresentado:
Assim, a falta de preparo na formação dos professores e a grande quantidade de
conteúdos em cada disciplina, fazem com que o tema Meio Ambiente seja abordado
de uma forma simples e reducionista apenas por disciplinas consideradas mais
intimamente ligadas, como ciências e geografia (FOEPPEL; MOURA, 2014, p.
436).

Outro fator que inviabiliza os professores de cada disciplina de assumir a tratativa
ambiental em suas respectivas matérias deve-se à sobrecarga de conteúdos e à ausência de
melhoria nos cursos de licenciaturas, bem como inexistência de cursos de formação
continuada. A respeito, Foeppel e Moura aduzem:
Enquanto esse modelo de educação existir, onde as disciplinas curriculares
estiverem sobrecarregadas de conteúdos e não houver uma melhor formação para os
cursos de licenciaturas ou pelos menos formações continuadas nas instituições de
ensino, os temas transversais ficarão de lado e com isso a formação de cidadãos
críticos e participativos sobre as questões ambientais também. Para modificar a
escola será imprescindível modificar, antes de tudo, a formação de seus professores
(FOEPPEL; MOURA, 2014, p. 436).

Dessa forma, a existência de disciplina específica na grade curricular não impediria
que o educador responsável associasse assuntos de áreas diversificadas, bem como a junção
de temática em práticas, por meio de oficinas, trabalhos escolares junto à comunidade,
seminários e outros trabalhos de extensão que propiciem a transversalidade da educação
ambiental.
Outrossim, Bernardes e Pietro (2010) levantam argumentos para a introdução da
educação ambiental como disciplina específica, sob, inclusive, ponderações quanto à
ineficiência da transversalidade da educação ambiental.
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- A transversalidade não funciona na prática, nem há garantias de que ela seja
praticada nas escolas e instituições de ensino;
- Como uma disciplina, a Educação Ambiental ganharia espaço na grade curricular e
com isso visibilidade e materiais didáticos específicos;
- Há diversos Educadores Ambientais, muitos formados em cursos de extensão e de
especialização, mas que têm, muitas vezes como obrigação, que ministrar aulas de
português, geografia, Ciências e Química para desenvolver atividades de Educação
Ambiental nas Escolas (BERNARDES; PIETRO, 2010, p. 178).

Deve-se buscar por meios que facilitem a prática da educação ambiental e não tecer
críticas que tão somente dificultam sua implementação. A educação ambiental não formal,
possibilidade oriunda da própria legislação, é a demonstração de que é possível inovar para
disseminar a necessidade de tutela e preservação do meio ambiente.
A partir do momento em que conhecimento e informações são repassados à
população, trabalhados, pensados e discutidos de maneira crítica, a sociedade vê-se mais
preparada para exercer a cidadania no que tange ao meio ambiente e buscar promover
melhora em sua qualidade de vida, transformando a realidade indesejada, conforme abordado
no capítulo 4 (Educação Ambiental como possibilidade transformadora).
Para Foeppel e Moura (2014), a cidadania advinda da conscientização ambiental, nos
parâmetros em que se encontram, apenas será possível a partir da inclusão da educação
ambiental como disciplina curricular.

Diante desta situação, enquanto a Educação Ambiental não se tornar uma disciplina
específica do currículo, ela não terá o seu merecido espaço na escola e os cidadãos
desse país continuarão a exercer práticas não efetivas quanto à conscientização
ambiental (FOEPPEL; MOURA, 2014, p. 437).

Enquanto isso, o processo educativo continua a vincular a educação a um processo
de conservação da ordem social, conforme menciona Lima (2011), que é o que se percebe a
partir da adoção das premissas cartesianas utilizadas nos métodos educacionais explicativos,
que viabilizam esquecimentos da matéria transmitida “sem ter aprendido e retido o mais
importante: os valores de uma ética que considera o ambiente enquanto algo necessário e
inegável em nossas vidas” (AVZARADEL, 2014, p. 163).
Isso se faz devido a critérios de repasse do conteúdo das disciplinas sem a
preocupação de desenvolver nos alunos consciência crítica, premissa de suma relevância, em
especial nos cursos jurídicos, tema a ser abordado em sequência.
Dentro dessa perspectiva, não se pretende adotar critérios reducionistas ou manter
premissas da ordem social no que tange à educação ambiental, num sentido de vislumbrá-la
emancipatória. Busca-se atrelar à educação ambiental um papel de educação comprometida
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“com a renovação cultural, política e ética da sociedade e com o pleno desenvolvimento das
potencialidades dos indivíduos que a compõem” (LIMA, 2011, p. 126-127).
No que se refere às instituições de ensino superior (IES), é cediço que não são
constatadas atividades de pleno exercício quanto à educação ambiental, notando-se a restrita
iniciativa de professores e alunos, normalmente, direcionada para “pesquisa sobre educação
ambiental como linha de pesquisa ou projeto de pesquisa, seja por meio de programas ou
projetos setoriais ou pontuais de educação ambiental” (STEINMETZ, 2009, p. 5).
Nesse aspecto, coaduna com o que estabelece o art. 207 da CRFB/1988, que destina
às universidades a obrigação de desenvolverem atividade de ensino que consubstanciem na
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como verdadeiro princípio orientador das
práticas universitárias. Entretanto, deixa-se claro a ainda tímida iniciativa quanto à abordagem
e prática educacional ambiental nas universidades. Corrobora com o apresentado:
Ensino e pesquisa impõem o desenvolvimento de novos conhecimentos,
naturalmente divulgados com o ensino, mas que necessitam de ações que
contemplem não apenas aspectos formais relacionados ao cumprimento das
exigências legais, mas também levar em conta que o desenvolvimento de uma visão
interdisciplinar assentada sobre o entendimento da realidade numa ótica plural e
complexa [...] (ALVES; MACHADO, 2016, p. 71).

Nesse viés, se as IES vislumbram que o “ensino superior deve refletir sobre o
conhecimento que procura transmitir e sobre a formação que deve necessariamente
proporcionar a seus alunos” (GUSTIN, 2010, p. 49), não há como desmembrar a educação
ambiental destas instituições.
Tendo em vista o caráter transversal da temática meio ambiente, o qual, conforme
apurado, serve de fundamento para a inexistência de disciplina curricular nas escolas de nível
básico, bem como toda a propositura democrática que envolve, o assunto meio ambiente deve
estar inserido nas IES, clamando uma “reflexão particularizada sobre os aspectos teóricos e
metodológicos que lhe dizem respeito” (GUSTIN, 2010, p. 49).
Dentro da perspectiva de que a ciência, em que pese a crise do conhecimento
advindo das fundamentações científicas, ainda é possibilidade de contribuição da
emancipação da sociedade, tendo em vista o poder de proporcionar democratização do
conhecimento produzido, mesmo que ainda em esfera meramente de extensão, a educação
ambiental urge de tratativa no ensino superior, vislumbrando consciência crítica, discussões
que possibilitem o aprendizado, o ensino e o repasse do conhecimento.
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Percebeu-se, no ensino superior da contemporaneidade, que não basta apenas
apropriar-se do conhecimento produzido e transmitido de forma mecânica. É
necessário tornar os estudantes de universidades sujeitos do processo de
aprendizagem, bem como indivíduos críticos em relação ao que é difundido e
reconhecido como conhecimento (GUSTIN, 2010, p. 49).

Nessa vertente, Loureiro chama atenção para o fato de que, no campo do debate
ambiental há um senso comum generalizado, de pouca profundidade, voltado para os
conceitos, ocasionando o real motivo discursivo com o que se deseja e o que se deve fazer no
campo educativo “ecológico, cidadão e crítico” (LOUREIRO, 2012, p. 24).
Assim, conforme preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), é imprescindível uma real reflexão sobre os paradigmas contemporâneos, em
abordagem também científica, em prol de uma educação emancipatória que propicie
reconstrução permanente das estruturas políticas, sociais, culturais e econômicas.

5.2.2.1 Educação ambiental no ensino jurídico como afirmação à possibilidade
transformadora

Situação de negligência quanto à educação ambiental também é deflagrada nas
instituições de ensino jurídico, onde o modelo de ensino ainda “é permeado de processos
tradicionais e repetidores de posições hegemônicas que evidenciam a reprodução de um
modelo que pretende replicar o poder e manter o direito num âmbito de mero validador do
sistema” (ALVES; MACHADO, 2016, p. 72).
Entretanto, ao ensino jurídico não é mais cabível inércia no que tange à educação
ambiental, não apenas por sua previsão na CRFB/1988, mas por todo alicerce que a vincula à
formação de cidadãos, viabilizando processos participativos em prol das problemáticas
socioambientais, intimamente ligados aos princípios da informação e da participação, tão
inerentes ao Estado Democrático de Direito.
Conforme trazido acima, o ensino jurídico, por sua característica participativa e
democrática (princípios básicos da Educação Ambiental atrelados à cidadania), deve destinar
atenção ao conteúdo a ser ensinado bem como à forma de ensinar. Ressalta-se que referida
proposta não se prende única e exclusivamente ao ensino jurídico. Entretanto, a análise, neste
subcapítulo, pautar-se-á nele, devido ao recorte que foi adotado. Nesse aspecto, é necessária
ao educador uma postura ética no que tange à responsabilidade social “ao diplomar um
indivíduo que irá atuar diretamente na esfera sóciojurídica” (LIMA, 2010, p. 122).
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Mencionada abordagem remete a alguns princípios básicos da educação ambiental,
como enfoque humanista e holístico, bem como a concepção de meio ambiente em sua
totalidade. Quanto à responsabilidade ética do educador jurídico, Lima ensina:
[...] é um desfavor a formação que se limita a lançar as matérias, sem considerar os
problemas globais, como a crise econômica mundial, etc. e sem que seja
desenvolvida a capacidade de transformação positiva da sociedade por meio do uso
do conhecimento (LIMA, 2010, p. 122).

Seguindo esses preceitos, a educação transformadora, e que condiz com a teoria
crítica, não se prende tão somente a repassar o conhecimento, o interpretado, o reproduzido.
Pretende-se alcançar por meio dela a ampliação da consciência humana diante da realidade e
complexidade, com a percepção e construção de teorias que, de fato, se retirem do mundo
apenas discursivo e se efetivem no mundo real como possibilidade transformadora, abarcando
interferência na sociedade. Loureiro, acerca da temática, aduz:
[...] uma educação ambiental transformadora não é aquela que visa interpretar,
informar e conhecer a realidade, mas que busca compreender e teorizar na atividade
humana, ampliar a consciência e revolucionar a totalidade que constituímos e pela
qual somos constituídos. Por isso, não podemos nos satisfazer apenas com a
construção de teorias abstratas, sob bases idealizadas, que despejam uma
enormidade de informações desconexas e atomizadas e que não favorecem a
intervenção qualificada dos agentes sociais, mas apenas a proliferação de queixas
individuais sobre o estado de miséria e degradação ambiental, sem efeitos públicos
(LOUREIRO. 2012, p. 131)

Ressalta-se que a construção do conhecimento, a continuidade e permanência do
processo educativo, em prol da elevação do homem, conforme preceitos contidos na Paideia
platônica, não são descartadas quando se analisa a educação transformadora. Objetiva-se que
a educação ambiental não se paute apenas em processos ponderativos, discursivos ou de
construções de teorias abstratas. O adequado seria a junção do permanente processo educativo
evolutivo que viabilize teorias as quais abarquem a complexidade social, em conjectura
socioambiental, em prol de se modificar o indesejado na realidade.
O educador jurídico deve considerar que os alunos de direito ingressam na faculdade
dotados de uma angustiante necessidade de compreender o mundo no qual vivem e estão
vendo estampado nas multimídias. Muitas vezes, ao se depararem com a realidade e a
compreensão teórica, os alunos se veem perdidos ou desestimulados, diante da crença de
impossibilidade de mudança da realidade, crendo estar diante de verdades absolutas, como
alertado por Nietzsche.
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Por tal razão, preceitua Lima (2010), é relevante que o educador do direito
compreenda que seus educandos ingressam no ensino superior dotados de certo capital
cultural18, aliados a projetos pessoais e informações, por vezes deturpados repassados pela
multimídia, ou construídas sobre interesses específicos, bem como por concepções anteriores,
conforme mencionado acima.
Diante disso, a relevância em ser o processo educativo jurídico um constante
desconstruir, construir e reconstruir o conhecimento. Faz-se imprescindível negar o
dogmatismo puro, irrefletido e a “repetição dos manuais” (LIMA, 2010, p. 118), que
impedem a criatividade dos discentes, bem como dos docentes, ‘que acabam como repetidores
e memorizadores de conteúdos, muitas vezes, arcaicos e não pertinentes (LIMA, 2010, p.
118). Ao ensinar, na docência jurídica, o ensinando deve desenvolver a habilidade de fazer e
refazer o conhecimento, enfatizando a sua própria incompletude. Nesse cerne:
O docente da faculdade de Direito precisa entender que o aluno ao aprender deve ser
capaz de fazer e refazer o ensinado, construir e reconstruir o conhecimento. Não
pode ser mero repetidor, um ser treinado. O aluno é um sujeito histórico e tem que
se conscientizar da sua importância para a evolução do conhecimento e para as
transformações sociais (LIMA, 2010, p. 118).

Quanto à estagnação de pensamentos e, consequentemente, de ações, adstritas ao
puro dogmatismo, refletindo uma realidade passiva, Alves e Machado lecionam:
[...] na Academia, os discentes precisam ser estimulados para práticas que
modifiquem uma realidade de passividade e de suposto controle a partir da premissa
dogmática, visando a produção de um ser crítico e em condições de pensar o direito
numa dimensão para além do direito posto (ALVES; MACHADO, 2016, p. 72)

Entretanto, retirar-se da passividade requer ainda mais comprometimento com o
processo educativo, tanto do educando quanto do educador, posto que “aprender exige um
alto investimento no processo educativo” (LIMA, 2010, p. 123) e essa afirmativa se prende à
continuidade necessária ao processo que é a educação como um todo e, nesse prisma, a
educação ambiental.

18

O autor referencia-se à Teoria de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, ao mencionar que alunos levam para
as instituições de ensino uma carga de capital cultural, no sentido de carregarem consigo um acúmulo de cultura
proveniente desde a infância e que, conforme a classe social pertencente, inferem em maior ou menor cultura
adquirida. Consequentemente, os alunos abastados são favorecidos em seus processos de aprendizagem, advindo
do privilégio do acesso a museus, obras de arte, livros etc.
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Em que pese ser tarefa árdua a continuidade da educação, tendo em vista, em
consideráveis casos, o elevado custo financeiro, a dedicação necessária, bem como os
questionamentos pelo desejo de saber, a busca constante pelo aperfeiçoamento possibilita, via
de regra, maiores descobertas por instrumentos de transformação. Ademais, o docente deve
ser um eterno discente, no sentido de continuidade pelo aperfeiçoamento.
Lima (2010) e Loureiro (2011, 2012) esclarecem que a educação deve acompanhar
as alterações sociais, posto que o homem constrói sua história e, nessa perspectiva, está o
processo educativo que “leve para as salas de aula a reflexão, a problematização” (LIMA,
2010, p. 119), acarreando a construção de conhecimento pertinente ao contexto. Sentido
equivalente às afirmações de constantes modificações sociais em Marx (precisamente quando
se fala em Teoria Crítica) e, de certa forma, em Nietzsche (2007, 2008).
Destaca-se o perpetrado por Morin (2011) no que tange ao conhecimento vinculado à
complexidade, que diz que, conforme já apurado nesta dissertação, conhecer o mundo vai
além do ôntico, do ontológico e da epistemologia, pautando-se na compreensão do mundo.
Relacionado a tal proposição, também está o apresentado por Paulo Freire (2008), ao
afirmar o homem como sujeito de sua própria história, como sujeito de transformação,
alegando a capacidade humana de interferir. Assim, segundo o autor, “O mundo não é. O
mundo está sendo” (FREIRE, 2008, p. 76). Narrativa que descreve o caráter emancipatório
que a educação ambiental deve apresentar e, como bem retratado no capítulo 4 (Educação
como possibilidade transformadora), condizente com a teoria crítica.
O autor apresenta outras características de suma relevância para a docência, como a
troca de experiência entre docente e discente, a necessidade de levar a teoria para o cotidiano
do discente, o respeito pela sua história de vida, etc. Freire (2008) chama atenção para
observação do que denomina de pura experiência, relacionando-a aos saberes desconsiderados
pelo conhecimento científico, afirmando sua importância para o alcance do saber crítico e
mais elaborado que viabilize emancipação.
Assim, os ensinamentos de Freire (2008) condizem com o perpetrado neste estudo,
no que concerne à afirmação de que ensinar é muito mais que apenas transferir conhecimento.
Portanto, reafirmando o que fora trazido até o presente momento, educação
ambiental é a junção consistente entre a emergência ambiental e a emergência educacional, no
viés de educar para as tratativas inseridas na concepção de ambiente.
Visando a eficiência da educação ambiental atrelada ao seu escopo emancipatório,
faz-se necessária a observação das dimensões humanas apresentadas por Amorim (2003).
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Tanto o educador quanto o educando, no que se refere a raciocinar, apresentam suas
dimensões interligadas, consubstanciadas no aprendizado e que devem ser, segundo a
complexidade humana, consideradas enquanto objeto da educação ambiental. Nesse sentido, a
junção das dimensões proporciona o construir e reconstruir da racionalidade posta. Ou, em
uma visão mais nietzschiana, vislumbrar impossibilidade de domesticar os impulsos humanos.
Segundo preceitos de Lima (2010):
O alicerce do raciocinar é o sistema emocional. As premissas de qualquer raciocínio
se baseiam em noções fundamentais que se aceita como ponto de partida e com as
quais se constrói, desconstrói e reconstrói as operações racionais postas. A
peculiaridade do ser humano se constitui no entrelaçamento entre o sistema racional
e emocional (LIMA, 2010, p. 123).

Assim, o docente deve considerar o capital cultural dos alunos e, conforme aludido,
respeitar seu projeto de vida. Contudo, como educador, deve colaborar para que seu projeto
pessoal não seja desvinculado de uma responsabilidade social, propiciando ao educando uma
formação de sujeito engajado com as questões sóciojurídicas.
A preocupação de um professor com compromisso social, portanto, é com a
formação de um sujeito que seja incluído, engajado, autônomo e emancipado. O
primeiro passo, para tanto, repita-se, é seguir uma pedagogia fundada na ética [...] O
educador deve operar em direção inversa a do individualismo e da competitividade,
seguindo uma postura que leve à sala de aula um ambiente de solidariedade e
compromisso com a dignidade e respeito ao outro (LIMA, 2010, p. 121).

Respeitar o próximo, a diversidade, o ser humano, a vida planetária. Atuar de
maneira consciente para possibilitar mudanças na realidade de desigualdade social, de
intolerâncias, de crise econômica, cultural, social, ambiental, jurídica. Desenvolver
conhecimento crítico que retire da passividade imposta em prol de uma realidade
transformada, essas devem ser a preocupação de um educador e o escopo de um educando.
Outro ponto que dificulta a abordagem ambiental no ensino jurídico está relacionada
ao fato de a temática ainda ser considerada uma ciência nova e que, por tal, os profissionais,
aqui incluídos os docentes, ainda não se encontram devidamente preparados. Todavia, adotar
essa premissa como justificativa para equívocos educacionais não faz sentido, como alegado
por Séguin (2006), tendo em vista que o fato de ser uma ciência nova não impossibilita a
busca por aprendizado. Ao contrário, deveria servir de incentivo para o aperfeiçoamento, ou
seja, continuidade do processo educativo. Apresenta Séguin (2006):
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O Direito Ambiental é uma ciência jurídica nova, sendo mencionado como um dos
Novos Direitos. Assim, a maioria dos advogados não teve, em sua grade curricular
da Faculdade, esta disciplina. Vale consignar que, apesar de seu ensino ter sido
tornado obrigatório em 1988 com o advento da Constituição e da Lei de Educação
Ambiental, regulamentando o dispositivo constitucional, já estar vigente, muitas
Faculdades de Direito ainda não ministram a disciplina (SÉGUIN, 2006, p. 124).

Diante de todo exposto até o presente momento, notam-se críticas quanto às
inúmeras teorias e reflexões em relação à educação ambiental e às necessidades de mudança
no que se refere a sua abordagem, quanto ao ato de educar. Foi apresentada a educação
ambiental como processo educativo e, por tal, referenciada ao método platônico de Paideia.
Contudo, para que a educação ambiental, de fato, seja eficaz, ainda são falhos os elementos
que sustentam a sua prática.

5.3 O Poder Público e a Educação Ambiental

Ao afirmar que a CRFB/1988, em seu art. 225, caput, destinou direitos e deveres a
todos para tutelar e preservar o meio ambiente, dividindo a responsabilidade entre Estado e
população, está-se reafirmando a necessidade de um processo educativo adequado que
possibilite ao educando o pleno exercício da cidadania ambiental. Nesse viés, pode-se afirmar
o caráter politizador da questão ambiental:
Politizar a questão e a educação ambientais supõe, portanto, a consideração do
educando como portador de direitos e deveres, a abordagem do meio ambiente como
bem públicos e o tratamento do acesso a um ambiente saudável como um direito de
cidadania (LIMA, 2011, p. 141).

Assim, volta-se ao paradigma da participação inerente à cidadania ambiental,
transladando o patamar da consciência social para o patamar da ação social, como forma de
consolidar a cultura democrática na sociedade.
A questão, no entanto, pauta-se no oferecimento do meio adequado de preparação
para o exercício da cidadania. Sabe-se que a educação ambiental não formal, como já aludido,
também vislumbra capacitação para exercício cidadão. Todavia, quanto ao meio formal, este
ainda é passível de fragilidade, por todas as razões apresentadas.
Dessa forma, alegar que a politização da questão ambiental e da educação ambiental
está relacionada ao exercício da cidadania parece um tanto quanto vago, quando diante de
políticas públicas fragilizadas e ineficientes.
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A normatividade da educação ambiental foi analisada no capítulo 3 desta dissertação.
Para tanto, não há como abordar politização da educação ambiental sem fazer referência a
questões já discutidas. Pereira (2006) informa que, em 1999, o Poder Público Federal criou a
Diretoria de Educação Ambiental, no âmbito da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, a
qual deu origem ao Plano Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, que é o resultado de
um processo democrático, envolvendo setores diversificados do Estado. Depreende-se do
Plano:
Este documento, sintonizado com o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, apresenta as diretrizes, os
princípios e a missão que orientam as ações do Programa Nacional de Educação
Ambiental – ProNEA, a delimitação de seus objetivos, suas linhas de ação e sua
estrutura organizacional. A presente versão é resultado de processo de Consulta
Pública, realizado em setembro e outubro de 2004, que envolveu mais de 800
educadores ambientais de 22 unidades federativas do país, configurando a
construção participativa do Programa Nacional de Educação Ambiental e que se
constitui ao mesmo tempo, num processo de apropriação do ProNEA pela
sociedade. A Consulta Pública do ProNEA foi realizada em parceria com as
Comissões Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental (CIEAs) e as Redes
de Educação Ambiental, em Oficinas intituladas Construindo juntos o futuro da
educação ambiental brasileira”, e tornou uma oportunidade de mobilização social
entre os educadores ambientais possibilitando o debate acerca das realidades locais
para subsidiar a elaboração ou implementação das Políticas e Programas estaduais
de educação ambiental. Importante ressaltar que o ProNEA é um programa de
âmbito nacional, que não significa que sua implementação seja de competência
exclusiva do poder público federal, ao contrário, todos os segmentos sociais e
esferas de governo são corresponsáveis pela sua aplicação, execução,
monitoramento e avaliação. Reconhecendo seu estado de permanente construção, em
consonância com o delineamento das bases teóricas e metodológicas da educação
ambiental no Brasil, a Diretoria de Educação Ambiental do MMA, a Coordenação
Geral de Educação Ambiental do MEC e o Órgão Gestor entendem ser necessário
prever uma estratégia de planejamento incremental e articulada, que permita
revisitar com frequência os seus objetivos e estratégias, para seu constante
aprimoramento, por meio dos aprendizados sistematizados e dos redirecionamentos
democraticamente pactuados entre todos os parceiros envolvidos. Mas sem
renunciar à formulação e à enunciação de seus objetivos e sem abandonar as
diretrizes e os princípios que balizam as ações em educação ambiental no governo
federal. Nesse sentido, a expectativa é estabelecer uma periodicidade para revisões
futuras do ProNEA – objetivando seu aperfeiçoamento constante - em espaços que
possibilitem o debate democrático e a construção participativa, a exemplo do Fórum
Brasileiro de Educação Ambiental (Pro-NEA. MMA, 2005, p.15-16).

Pereira (2006) aduz que a apresentação do documento acima confirma o caráter
participativo no que diz respeito à educação ambiental. Atreladas ao Ministério da Educação
estão as Comissões Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental – CIEAs, as quais
são conselhos consultivos que concretizam a temática em âmbitos locais e regionais.
Diante disso, subentende que a efetividade da educação ambiental está adstrita aos
seus governos locais, em uma estreita vinculação de democracia. Porém, este é um assunto
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relevante inserido no tema politização e democratização da questão ambiental, que se refere,
também, a fatores econômicos. Nesse prisma:
O Estado de Direito Ambiental é, na realidade, uma utopia democrática, porque a
transformação a que aspira pressupõe a repolitização da realidade e o exercício
radical da cidadania individual e coletiva, incluindo nela uma Carta dos direitos
humanos da natureza (SANTOS, 1994, p. 42).

Importa, assim, em um retorno ao debate de como o sistema capitalista vem sendo
praticado, com viés extremamente estimulante ao acúmulo, que não condiz com a preservação
dos recursos naturais. Por mais que, em tese, a ordem econômica detenha princípios de
sustentabilidade, cabe ao Poder Público traçar metas estratégicas para que o Estado
Socioambiental de Direito deixe de ser uma utopia.
Lima (2011), dentro desses preceitos de análise, destaca a necessidade de se
reconhecer o meio ambiente como base de sustentação planetária, pois, somente depois de se
aceitar esse preceito, o homem, de fato, deixará de ver a natureza como coisa e a verá como
processo simbiótico. O autor traz que o pensamento puramente econômico esquece que a
acumulação de riquezas produz a denominada “desacumulação” do meio ambiente.
Grande parte do pensamento econômico, em seus surtos de arrogância e miopia, tem
esquecido o princípio elementar de que toda economia e toda riqueza social são, em
última instância, tributárias do meio natural, lastro fundamental de todo crescimento
(LIMA, 2011, p. 137).

Nesse sentido, não basta a participação social cidadã e a existência de documentos
que garantam a efetividade educacional advinda do Poder Público, se os patamares da
democracia não sofrerem modificações. As considerações de Lima são no sentido de ampliar
e consolidar a cultura democrática. Vê-se:
Politizar a EA significa, enfim, ampliar e consolidar a cultura democrática na
sociedade. Assim, embora a educação não seja uma panaceia capaz de remediar
todos os males sociais, pode contribuir positivamente para a realização de dois eixos
basilares de uma sustentabilidade plural e emancipatória, a saber, a democratização
da sociedade e a democratização do Estado. A democratização da sociedade
pressupõe o fortalecimento das organizações sociais e comunitárias, a redistribuição
dos recursos sociais e da informação, a elevação dos níveis de qualidade de vida e de
educação e a capacitação para participar na tomada de decisões de interesse público
(LIMA, 2011, p. 144).

Diante do apresentado, tem-se que em uma perspectiva democrática, a participação é
inerente ao monitoramento das políticas públicas vinculadas à efetividade da educação
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ambiental. Entretanto, não há como elevar a qualidade da educação e, consequentemente da
participação, se não houver Política Pública que propicie essa melhora.
Fundamentação abarcada pelo próprio direito de aprender, um direito que deveria ser
inerente à humanidade e que, talvez por essa razão, não é mais colocado em pauta, discutido
no patamar da democracia.
[...] o direito ao aprendizado não pode ser visto apenas como algo que cada um
encontra na sociedade em geral, em acasos felizes. Este direito, para ser coerente,
deve ser exercido numa instituição que possibilite aos brasileiros um domínio
reflexivo sobre a própria ideia de direitos e da liberdade, e esse deve ser o território
de nossa escola, pública ou privada. De uma escola que, progressivamente, seja
capaz de oferecer a todos os brasileiros os instrumentos e meios cada vez mais
complexos para a compreensão exigente de uma sociedade fundada em direitos e na
liberdade. [...] Por isso mesmo, ela cancela esta vivência democrática como fruto do
acaso, tornando-a opção reiterada da sociedade, e faz do aprendizado ou do
exercício profissional uma possibilidade de homens livres numa sociedade livre
(OLIVEIRA, 2008, p. 376).

Diante do discurso de abertura proferido na IV Reunião da Abave 2008, por Lina
Kátia Mesquita de Oliveira, transcrito, em parte, acima, por vislumbrar o aprendizado como
um direito o qual deveria estar sendo cumprido, não questiona a forma pela qual, de fato, ele
tem sido realizado. O discurso de Lina Kátia (2008) confirma o viés reflexivo, participativo e
necessariamente oferecido pelo Poder Público, de maneira a possibilitar a democracia
participativa.
Parece um ciclo vicioso, onde não mais se conhece o início da cadeia de ações. Para
o exercício da democracia em sua plenitude, faz-se necessário uma educação adequada e, para
se exigir uma educação adequada, ou seja, para se conhecer os direitos, no que tange ao meio
ambiente, é necessário a compreensão de democracia.
Andrade (2015), em sua pesquisa de campo, apresenta posicionamento interessante
quanto às Políticas Públicas, ao informar que, devido à autonomia das escolas, fornecida pela
própria LDB, ocasiona disparidade quanto ao ensino voltado para a educação ambiental e,
continua sua análise oferecendo atenção para a ausência de ingerência “ou supervisão dos
órgãos públicos administrativos aos quais são hierarquicamente subordinadas” (ANDRADE,
2015, p. 121).
Ademais, o autor identificou que, em que pese a existência legislativa acerca de
educação ambiental, “as regras, em geral, encontradas para a sua efetiva aplicação dizem
respeito à ausência de políticas públicas conectadas que permitam um acesso universal destas
políticas para todos os cidadãos” (ANDRADE, 2015, p. 121).
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O fundamental está, diante dos aspectos abordados, que existe amparo legal quanto à
educação ambiental. Contudo, a legislação não é aplicada eficientemente, por questões vastas.
Em apertada síntese no momento, diante da já manifestada e pormenorizada abordagem,
conforme Andrade (2015), a ineficiência constatada

relaciona-se a metodologias

inadequadas, ausência de profissionais gabaritados, ações e programas governamentais
isolados, etc, bem como concepção reducionista do conceito de meio ambiente.
Dessa forma, no que tange às Políticas Públicas, urge, acima de tudo, necessidade de
atuação e planejamento integrados, que visem otimizar os recursos, bem como que propiciem
potencializar as ações de forma a favorecer a consolidação de uma perspectiva mais voltada
para o campo socioambiental.
Loureiro apresenta, entre outros, os seguintes aspectos os quais julga ser
necessariamente observados para a consolidação da Educação Ambiental:
[...] A definição de uma política federal de apoio e acompanhamento das comissões
interinstitucionais de educação ambiental nos estados. [...] A ampliação de fundos
ambientais nas três esferas de governo, estabelecendo democraticamente prioridades
de investimento de recursos públicos e privados. [...] A rediscussão dos programas
de governo que buscam viabilizar a inserção da Educação Ambiental no ensino
formal, vinculando os aspectos metodológicos e de conteúdo à reflexão sobre a
estrutura, aos procedimentos utilizados para a construção participativa do projeto
político-pedagógico e às condições objetivas de trabalho em instituições de ensino
(LOUREIRO, 2012, p. 157).

Diante disso, não há como afirmar a existência de um método único e satisfatório,
que abranja todas as possibilidades humanas e de conhecimento. O surgimento da “novidade”
constante e o reconhecimento da incompletude das ciências, vinculados às construções sociais
em eterno movimento, leva à necessidade de um processo educativo contínuo, de
aprimoramento perpétuo.
E, exatamente na afirmativa da incerteza é que se prende a necessidade de
continuidade do processo educativo, vislumbrando uma transformação social para uma vida
mais digna, desvinculada de padrões impostos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discussões puramente adstritas ao estado de devastação do meio ambiente e à
urgente necessidade em se buscar mecanismos que culminem no real desenvolvimento
sustentável, com a preservação da natureza, não se fazem mais necessárias.
Os meios para disseminar a imprescindibilidade pelo alcance do desenvolvimento
sustentável é que ainda são objetos de análise, tendo em vista as dificuldades no que tange à
efetivação da informação, inclusive em uma abrangência de educação ambiental, instrumento
de pouca ou nenhuma visibilidade nas instituições de ensino superior, inclusive de ensino
jurídico, onde parâmetros de representatividade e participação social deveriam ser
trabalhados, tendo em vista o exercício da cidadania.
A educação ambiental é, pois, um instrumento hábil para disseminar a necessidade
de se preservar o meio ambiente, alertando a sociedade dos riscos em, num futuro não muito
distante, vê-se esgotados os recursos naturais e, consequentemente, extinguir a própria espécie
humana, tendo em vista a característica de pertença do homem ao meio.
Nesse prisma, no que tange ao objetivo genérico desta pesquisa, a ação educativa
consubstanciada na educação ambiental é capaz de propiciar significado e força
comportamental suficiente para mover os homens em direção a uma consciência de
preservação do meio ambiente segundo preceitos abrangidos pelo desenvolvimento
sustentável.
Entretanto, é notória a necessidade de uma releitura da ação educativa presente na
educação ambiental, para além do argumento de negligência do Poder Público quanto às
Políticas Públicas.
Conforme se depreendeu, a educação ambiental atua como instrumento de
viabilização pelo qual se procura modificar a consciência humana, perpetrando
comportamentos desejáveis, tendo em vista tratar-se de processo de educação responsável por
formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais, considerando, entretanto, a
temática de forma holística, ou seja, abordando os seus aspectos econômicos, sociais e
políticos.
Dessa forma, especificamente, foram descritos os parâmetros contidos no conceito de
desenvolvimento sustentável, destacando que grande parte das discussões ainda se prende a
apenas um dos pilares presentes no conceito de desenvolvimento sustentável, qual seja, o pilar
ambiental com a preocupação em preservar os recursos naturais.
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Os pilares social e econômico são negligenciados, sob a pseudo argumentação de que
não caminham juntos em prol do mesmo resultado positivo, que é a preservação planetária,
com menos desigualdade social, com maior qualidade de vida, com melhor distribuição das
riquezas, com a busca em compreender as fontes de tantas discrepâncias, com mais
oportunidade de negócios, com discursos que tendem a quebrar o monopólio dominante e
visar a alteração desta necessidade (construída) de acumulação, que destrói o meio e,
consequentemente, oportuniza alarmante fim para a humanidade.
Com isso, a relação homem e natureza, abordagem presente como outro objetivo
específico, também foi enaltecida, chamando atenção para a necessária visualização de que o
homem faz parte do meio ambiente, como pertencente ao meio, em um processo de simbiose,
razão pela qual deve, ainda mais, desencadear ideais de preservação e diminuição de impactos
negativos.
Não se pode negligenciar que o crescimento é importante para a humanidade.
Contudo, uma educação adequada, de qualidade, que desenvolva o homem em sua
integralidade, viabiliza caminhos melhores os quais o ser humano deve perquirir em vistas de
equilíbrio entre desenvolvimento e crescimento econômico, olvidando que o desenvolvimento
sustentável deve ser o escopo da educação ambiental.
É incompreensível imaginar uma atividade humana que não gere impacto sobre a
natureza, todavia, é possível minorar ou prevenir esses impactos e, nessa égide, está a
educação ambiental para oportunizar gestão sustentável e estudos voltados para a temática,
além da conscientização social. Todavia, a forma como essa educação é realizada deve ser
crítica o suficiente para que propicie mudanças na sociedade, em vias de exercício da
cidadania, a partir de compreensão das informações e atuação ativa junto aos órgãos
ambientais, bem como por meio de ações e atitudes individuais.
A maneira como o processo educativo vem sendo praticado ainda se prende a
métodos ineficazes e que não vislumbram descortinar-se do discurso e práticas dominantes.
Métodos puramente cartesianos, adstritos a aulas explicativas não retiram os educandos do
comodismo intelectual e não os direciona a conclusões próprias ou desvinculadas de
mensagens construídas ao longo da história.
Nessa monta, pautados em um processo educacional verdadeiramente preocupado
em desenvolver o ser humano em sua integralidade, enaltecendo a complexidade envolvida na
conjectura humana, com a sua heterogeneidade, os saberes ocultos e as reais necessidades
sociais, vislumbra-se ascensão à razão, permitindo esclarecimentos éticos em prol da
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dignidade humana. Com isso, atingiu-se, especificamente, o objetivo de descrever preceitos
contidos no ato de educar presente na educação ambiental, abrangendo a necessidade do
ambiental e do educar.
É preciso um agir educativo que considere a complexidade ambiental, que se paute
na concepção trazida pela Paideia platônica em seus quesitos de educação continuada,
permanente, aperfeiçoada, completa, e que associe aspectos éticos maiores, em prol de ideais
universais concernentes a mudanças comportamentais.
Como já sabido, a educação ambiental formal ainda é um ideal desejado. Em que
pese a educação ambiental não formal estar sendo observada como coadjuvante no papel da
educação destinada ao meio ambiente, tal afirmativa não prospera. Tanto a formal quanto a
não formal podem e devem caminhar juntas para efetividade do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, clamando atenção para as discussões esvaziadas de propósitos
fatídicos.
Para a efetividade da educação ambiental ser alcançada, segundo preceitos contidos
nos princípios e objetivos da legislação, faz-se necessária modificação de quesitos
curriculares, que dependem da ação governamental. Mas, em paralelo ao cotidiano, é possível
um agir comunitário que preze por alterações de sua realidade indesejada e, para isso, existe a
educação ambiental não formal e a informal, sem qualquer pretensão de retirar do Estado sua
responsabilidade precípua de fornecer a educação.
Conforme analisado, a educação ambiental, nos parâmetros destacados, viabiliza
consciência ecológica crítica, bem como possibilidade de transformar uma realidade
indesejada e, no que tange ao último objetivo específico desta dissertação, qual seja,
correlacionar a sua possibilidade transformadora com o perpetrado na Paideia, de Platão, temse que o cidadão perfeito e completo, capaz de atuar civicamente, de conviver em sociedade
de maneira harmônica, sendo, pois, ético, em benefício do bem comum, deve passar por
processo educativo integralizado.
Dessa forma, a educação, como iluminação da alma, como ascensão à razão, torna o
indivíduo capaz de liderar e ser liderado, desempenhando papel positivo na sociedade, em
benefício do bem comum, qualificado para possíveis alterações não condizentes com uma
realidade benéfica para o todo.
Diante de todo o exposto na pesquisa, com destaque para a afirmativa da
incompletude das ciências, vinculada às constantes alterações sociais, bem com a necessidade
de se observar as dimensões humanas no desenvolvimento pedagógico, que coadunam com a
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imprescindibilidade de um trabalho inter e transdisciplinar como possibilidade ao caminho
para a eficácia da educação ambiental, reforça a proposta de continuidade desta pesquisa em
projeto de doutoramento, visando aprofundar no estudo em vias de um possível método
pedagógico para educação ambiental que considere as perspectivas e nuances apresentadas
nesta dissertação.
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ANEXOS

ANEXOS 1
Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972
Documento também conhecido como Declaração de Estocolmo. Tradução não oficial,
original em inglês abaixo da versão em português.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo
de 5 a 16 de junho de 1972, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que
ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente
humano,
Proclama que:
1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá
sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e
espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma
etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o
poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o
cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais para
o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à
vida mesma.
2. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que
afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo
urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos os governos.
3. O homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar descobrindo,
inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade do homem de transformar o
que o cerca, utilizada com discernimento, pode levar a todos os povos os benefícios do
desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua existência. Aplicado
errônea e imprudentemente, o mesmo poder pode causar danos incalculáveis ao ser humano e
a seu meio ambiente. Em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo
homem em muitas regiões da terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos
seres vivos; grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento
de recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, mental e social
do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive e trabalha.
4. Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais estão motivados pelo
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subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem vivendo muito abaixo dos níveis mínimos
necessários para uma existência humana digna, privada de alimentação e vestuário, de
habitação e educação, de condições de saúde e de higiene adequadas. Assim, os países em
desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o desenvolvimento, tendo presente suas
prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Com o mesmo fim,
os países industrializados devem esforçar-se para reduzir a distância que os separa dos países
em desenvolvimento. Nos países industrializados, os problemas ambientais estão geralmente
relacionados com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico.
5. O crescimento natural da população coloca continuamente, problemas relativos à
preservação do meio ambiente, e devem-se adotar as normas e medidas apropriadas para
enfrentar esses problemas. De todas as coisas do mundo, os seres humanos são a mais valiosa.
Eles são os que promovem o progresso social, criam riqueza social, desenvolvem a ciência e a
tecnologia e, com seu árduo trabalho, transformam continuamente o meio ambiente humano.
Com o progresso social e os avanços da produção, da ciência e da tecnologia, a capacidade do
homem de melhorar o meio ambiente aumenta a cada dia que passa.
6. Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos em todo o
mundo com particular atenção às consequências que podem ter para o meio ambiente. Por
ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio ambiente da
terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com um conhecimento
mais profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos e para nossa
posteridade, condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo com as
necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de elevar a qualidade do meio ambiente
e de criar uma vida satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por outro lado,
serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude de sua liberdade
dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem deve aplicar seus conhecimentos para
criar um meio ambiente melhor. A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para
as gerações presentes e futuras se converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve
perseguir, ao mesmo tempo em que se mantêm as metas fundamentais já estabelecidas, da paz
e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em conformidade com elas.
7. Para se chegar a esta meta será necessário que cidadãos e comunidades, empresas e
instituições, em todos os planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles
participem equitativamente, nesse esforço comum. Homens de toda condição e organizações
de diferentes tipos plasmarão o meio ambiente do futuro, integrando seus próprios valores e a
soma de suas atividades. As administrações locais e nacionais, e suas respectivas jurisdições
são as responsáveis pela maior parte do estabelecimento de normas e aplicações de medidas
em grande escala sobre o meio ambiente. Também se requer a cooperação internacional com
o fim de conseguir recursos que ajudem aos países em desenvolvimento a cumprir sua parte
nesta esfera. Há um número cada vez maior de problemas relativos ao meio ambiente que, por
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ser de alcance regional ou mundial ou por repercutir no âmbito internacional comum, exigem
uma ampla colaboração entre as nações e a adoção de medidas para as organizações
internacionais, no interesse de todos. A Conferência encarece aos governos e aos povos que
unam esforços para preservar e melhorar o meio ambiente humano em benefício do homem e
de sua posteridade.
PRINCÍPIOS
Expressa a convicção comum de que:
Princípio 1
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de
vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e
gozar de bem- estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as
gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o
apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de
opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas.
Princípio 2
Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente
amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das
gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento.
Princípio 3
Deve-se manter, e sempre que possível, restaurar ou melhorar a capacidade da terra em
produzir recursos vitais renováveis.
Princípios 4
O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente o
patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu habitat, que se encontram atualmente, em grave
perigo, devido a uma combinação de fatores adversos. Conseqüentemente, ao planificar o
desenvolvimento econômico deve-se atribuir importância à conservação da natureza,
incluídas a flora e a fauna silvestres.
Princípio 5
Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evite o perigo de seu
futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos benefícios de sua
utilização.
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Princípio 6
Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor,
em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que
não se causem danos graves e irreparáveis aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos
povos de todos os países contra a poluição.
Princípio 7
Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por
substâncias que possam por em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha,
menosprezar as possibilidades de derramamento ou impedir outras utilizações legítimas do
mar.
Princípio 8
O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um
ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as condições necessárias de
melhoria da qualidade de vida.
Princípio 9
As deficiências do meio ambiente originárias das condições de subdesenvolvimento e os
desastres naturais colocam graves problemas. A melhor maneira de saná-los está no
desenvolvimento acelerado, mediante a transferência de quantidades consideráveis de
assistência financeira e tecnológica que complementem os esforços internos dos países em
desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer.
Princípio 10
Para os países em desenvolvimento, a estabilidade dos preços e a obtenção de ingressos
adequados dos produtos básicos e de matérias primas são elementos essenciais para o
ordenamento do meio ambiente, já que há de se Ter em conta os fatores econômicos e os
processos ecológicos.
Princípio 11
As políticas ambientais de todos os Estados deveriam estar encaminhadas para aumentar o
potencial de crescimento atual ou futuro dos países em desenvolvimento e não deveriam
restringir esse potencial nem colocar obstáculos à conquista de melhores condições de vida
para todos. Os Estados e as organizações internacionais deveriam tomar disposições
pertinentes, com vistas a chegar a um acordo, para se poder enfrentar as conseqüências
econômicas que poderiam resultar da aplicação de medidas ambientais, nos planos nacional e
internacional.
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Princípio 12
Recursos deveriam ser destinados para a preservação e melhoramento do meio ambiente
tendo em conta as circunstâncias e as necessidades especiais dos países em desenvolvimento e
gastos que pudessem originar a inclusão de medidas de conservação do meio ambiente em
seus planos de desenvolvimento, bem como a necessidade de oferecer- lhes, quando
solicitado, mais assistência técnica e financeira internacional com este fim.
Princípio 13
Com o fim de se conseguir um ordenamento mais racional dos recursos e melhorar assim as
condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado de
planejamento de seu desenvolvimento, de modo a que fique assegurada a compatibilidade
entre o desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano em
benefício de sua população.
Princípio 14
O planejamento racional constitui um instrumento indispensável para conciliar às diferenças
que possam surgir entre as exigências do desenvolvimento e a necessidade de proteger y
melhorar o meio ambiente.
Princípio 15
Deve-se aplicar o planejamento aos assentamentos humanos e à urbanização com vistas a
evitar repercussões prejudiciais sobre o meio ambiente e a obter os máximos benefícios
sociais, econômicos e ambientais para todos. A este respeito devem-se abandonar os projetos
destinados à dominação colonialista e racista.
Princípio 16
Nas regiões onde exista o risco de que a taxa de crescimento demográfico ou as concentrações
excessivas de população prejudiquem o meio ambiente ou o desenvolvimento, ou onde, a
baixa densidade d4e população possa impedir o melhoramento do meio ambiente humano e
limitar o desenvolvimento, deveriam se aplicadas políticas demográficas que respeitassem os
direitos humanos fundamentais e contassem com a aprovação dos governos interessados.
Princípio 17
Deve-se confiar às instituições nacionais competentes a tarefa de planejar, administrar ou
controlar a utilização dos recursos ambientais dos estado, com o fim de melhorar a qualidade
do meio ambiente.
Princípio 18
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Como parte de sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social deve-se utilizar a
ciência e a tecnologia para descobrir, evitar e combater os riscos que ameaçam o meio
ambiente, para solucionar os problemas ambientais e para o bem comum da humanidade.
Princípio 19
É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às
gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos
privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma
conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua
responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão
humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir
para a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter
educativo sobre a necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa
desenvolver-se em todos os aspectos.
Princípio 20
Devem-se fomentar em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento, a
pesquisa e o desenvolvimento científicos referentes aos problemas ambientais, tanto nacionais
como multinacionais. Neste caso, o livre intercâmbio de informação científica atualizada e de
experiência sobre a transferência deve ser objeto de apoio e de assistência, a fim de facilitar a
solução dos problemas ambientais. As tecnologias ambientais devem ser postas à disposição
dos países em desenvolvimento de forma a favorecer sua ampla difusão, sem que constituam
uma carga econômica para esses países.
Princípio 21
Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito
internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos em
aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de assegurar-se de que as atividades
que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não prejudiquem o meio
ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional.
Princípio 22
Os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o direito internacional no que se
refere à responsabilidade e à indenização às vítimas da poluição e de outros danos ambientais
que as atividades realizadas dentro da jurisdição ou sob o controle de tais Estados causem a
zonas fora de sua jurisdição.
Princípio 23
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Sem prejuízo dos critérios de consenso da comunidade internacional e das normas que
deverão ser definidas a nível nacional, em todos os casos será indispensável considerar os
sistemas de valores prevalecentes em cada país, e, a aplicabilidade de normas que, embora
válidas para os países mais avançados, possam ser inadequadas e de alto custo social para
países em desenvolvimento.
Princípio 24
Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito e cooperação e em pé de
igualdade das questões internacionais relativas à proteção e melhoramento do meio ambiente.
É indispensável cooperar para controlar, evitar, reduzir e eliminar eficazmente os efeitos
prejudiciais que as atividades que se realizem em qualquer esfera, possam Ter para o meio
ambiente, mediante acordos multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados,
respeitados a soberania e os interesses de todos os estados.
Princípio 25
Os Estados devem assegurar-se de que as organizações internacionais realizem um trabalho
coordenado, eficaz e dinâmico na conservação e no melhoramento do meio ambiente.
Princípio 26
É’ preciso livrar o homem e seu meio ambiente dos efeitos das armas nucleares e de todos os
demais meios de destruição em massa. Os Estados devem-se esforçar para chegar logo a um
acordo – nos órgãos internacionais pertinentes - sobre a eliminação e a destruição completa de
tais armas.
21a reunião plenária 16 de junho de 1972 Capítulo 11
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ANEXO 2

Carta de Belgrado

Uma estrutura global para a educação ambiental

A. Situação da problemática ambiental
Nossa geração foi testemunha de um crescimento e de um progresso tecnológico sem
precedentes, que mesmo quando aportou benefícios a muitas pessoas, provocou ao mesmo
tempo graves consequências sociais e ambientais. Aumenta a desigualdade entre ricos e
pobres, entre as nações e dentro delas; e existem evidências de uma crescente degradação
ambiental, sob diferentes formas, em escala mundial. Esta situação, apesar de causada
principalmente por um número relativamente pequeno de países, afeta a toda humanidade.
A recente Declaração das Nações Unidas para uma Nova Ordem Econômica Internacional
(Resolução da 6a Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU, adotada em 10 de maio de
1974, Nova Iorque), pede um novo conceito de desenvolvimento, que leve em consideração a
satisfação das necessidades e os desejos de todos os habitantes da Terra, o pluralismo das
sociedades e o equilíbrio e harmonia entre o homem e o ambiente. O que se busca é a
erradicação das causas básicas da pobreza, da fome, do analfabetismo, da contaminação, da
exploração e da dominação. Tratar, como se fazia antes, estes problemas cruciais de modo
fragmentado, não é de modo algum adequado a esta situação.
É absolutamente vital que todos os cidadãos do mundo insistam em medidas que apóiem um
tipo de crescimento econômico que não tenha repercussões prejudiciais para as pessoas, para
seu ambiente, nem para suas condições de vida. É necessário encontrar modos de assegurar
que nenhuma nação cresça ou se desenvolva às custas de outra, e que o consumo de um
indivíduo não ocorra em detrimento dos demais. Os recursos da Terra devem ser utilizados de
modo que beneficiem a toda humanidade, e que proporcionem melhoria da qualidade de vida
para todos.
Portanto, necessitamos uma nova ética global, uma ética dos indivíduos e da sociedade que
corresponda ao lugar do homem na biosfera; uma ética que reconheça e responda com
sensibilidade as relações complexas, e em contínua evolução, entre o homem e a natureza e
com seus similares. Para assegurar o modelo de crescimento proposto por esse novo ideal
mundial, devem ocorrer mudanças significativas em todo mundo, mudanças baseadas em uma
repartição equitativa dos recursos do mundo e em sua satisfação, de modo mais justo, das
necessidades de todos os povos. Esse novo tipo de desenvolvimento exigirá também a
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redução máxima dos efeitos nocivos sobre o meio ambiente, o uso de resíduos para fins
produtivos e o desenvolvimento de tecnologias que permitam alcançar estes objetivos.
Sobretudo, se exigirá a garantia de uma paz duradoura, através da coexistência e da
cooperação entre as nações que tenham sistemas sociais diferentes. Se conseguirá recursos
substanciais destinados à satisfação das necessidades humanas restringindo os armamentos
militares e reduzindo a corrida armamentista. A meta final deve ser o desarmamento.
Esses novos enfoques do desenvolvimento e da melhoria do meio ambiente exigem uma
reclassificação das prioridades nacionais e regionais. Devem ser questionadas as políticas que
procuram intensificar ao máximo a produção econômica sem considerar as conseqüências
para a sociedade e para a quantidade dos recursos disponíveis para melhorar a qualidade de
vida. Para que se possa alcançar a mudança de prioridades, milhões de pessoas terão que
adequar as suas, e assumir uma ética individualizada e pessoal, e manifestar, em seu
comportamento global, uma postura de compromisso com a melhoria da qualidade do meio
ambiente e da vida de todos os povos do mundo.
A reforma dos processos e sistemas educativos é essencial para a elaboração desta nova ética
do desenvolvimento e da ordem econômica mundial. Os governos e formuladores de políticas
podem ordenar mudanças e novos enfoques para o desenvolvimento, podem começar a
melhorar as condições de convívio no mundo, mas tudo isso não deixa de ser solução de curto
prazo, a menos que a juventude mundial receba um novo tipo de educação. Isso vai requerer a
instauração de novas e produtivas relações entre estudantes e professores, entre escolas e
comunidades, e ainda entre o sistema educativo e a sociedade em geral.
A Recomendação 96 da Conferência sobre o Meio Ambiente Humano de Estocolmo pediu um
maior desenvolvimento da Educação Ambiental, considerada como um dos elementos
fundamentais para poder enfrentar seriamente a crise ambiental no mundo. Essa nova
Educação Ambiental deve se basear e se vincular amplamente aos princípios básicos
definidos na Declaração das Nações Unidas sobre a “Nova Ordem Econômica Internacional”.
É nesse contexto que devem ser colocados os fundamentos para um programa mundial de
Educação Ambiental que possibilitará o desenvolvimento de novos conhecimentos e
habilidades, de valores e atitudes, enfim, um esforço direcionado a uma melhor qualidade do
ambiente, e de fato, para uma melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras.
B. Metas Ambientais
A meta da ação ambiental é:
Melhorar todas as relações ecológicas, incluindo a relação da humanidade com a natureza e
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das pessoas entre si.
Assim, existem dois objetivos preliminares:
1. Para cada nação, de acordo com sua própria cultura, esclarecer o significado de conceitos
básicos, tais como a “qualidade de vida” e a “felicidade humana”, no contexto do ambiente
global, esforçando-se também para precisar e compreender essas noções como são
compreendidas por outras culturas além das fronteiras nacionais.
2. Identificar as ações que garantam a preservação e melhoria das potencialidades humanas e
que favoreçam o bem-estar social e individual, em harmonia com o ambiente biofísico e com
o ambiente criado pelo homem.
C. Meta da Educação Ambiental
Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os
problemas associados, e que tenha conhecimento, aptidão, atitude, motivação e compromisso
para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e
para prevenir novos.
D. Objetivos da Educação Ambiental Tomada de consciência. Ajudar às pessoas e aos
grupos sociais a adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos
problemas.
Conhecimentos. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma compreensão básica
do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da presença e função da
humanidade neles, o que necessita uma responsabilidade crítica.
Atitudes. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e um profundo
interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar ativamente na sua proteção e
melhoria.
Aptidões. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir as aptidões necessárias para
resolver os problemas ambientais.
Capacidade de avaliação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a avaliar as medidas e os
programas de educação ambiental em função dos fatores ecológicos, políticos, sociais,
estéticos e educativos.
Participação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu sentido de
responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção aos
problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas.
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E. Destinatários
O destinatário principal da Educação Ambiental é o público em geral. Nesse contexto global,
as principais categorias são as seguintes:
1. O setor da educação formal: alunos da pré-escola, ensino básico, médio e superior,
professores e os profissionais durante sua formação e atualização.
2. O setor da educação não formal: jovens e adultos, tanto individual como coletivamente, de
todos os segmentos da população, tais como famílias, trabalhadores, administradores e
todos aqueles que dispõem de poder nas áreas ambientais ou não.
F. Diretrizes Básicas dos Programas de Educação Ambiental
1. A Educação Ambiental deve considerar o ambiente em sua totalidade – natural e criado
pelo homem, ecológico, econômico, tecnológico, social, legislativo, cultural e estético.

2. A Educação Ambiental deve ser um processo contínuo, permanente, tanto dentro como fora
da escola.
3. A Educação Ambiental deve adotar um método interdisciplinar.
4. A Educação Ambiental deve enfatizar a participação ativa na prevenção e solução dos
problemas ambientais.
5. A Educação Ambiental deve examinar as principais questões ambientais em uma
perspectiva mundial, considerando, ao mesmo tempo, as diferenças regionais.
6. A Educação Ambiental deve se basear nas condições ambientais atuais e futuras.
7. A Educação Ambiental deve examinar todo o desenvolvimento e crescimento a partir do
ponto de vista ambiental.
8. A Educação Ambiental deve promover o valor e a necessidade da cooperação a nível local,
nacional e internacional, na solução dos problemas ambientais.
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ANEXO 3

Declaração de Tbilisi

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizada pela Unesco em
cooperação com o Pnuma e realizada na cidade de Tbilisi, tendo em vista a harmonia e o
consenso que nela prevaleceram, aprova solenemente a seguinte Declaração:
Nas últimas décadas, o homem, utilizando o poder de transformar o meio ambiente,
modificou rapidamente o equilíbrio da natureza. Por conseguinte, as espécies vivas ficam
freqüentemente expostas a perigos que podem ser irreversíveis.
Conforme proclamado na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolomo, a defesa e a melhoria do meio
ambiente para as gerações presentes e futuras constituem um objetivo urgente da humanidade.
Para o sucesso desse empreendimento, novas estratégias precisam ser adotadas com urgência
e incorporadas ao progresso, o que representa, especialmente nos países em desenvolvimento,
requisito prévio para todo avanço nessa direção. A solidariedade e a igualdade nas relações
entre as nações devem constituir a base da nova ordem internacional, contribuindo para que se
reúnam, o quanto antes, todos os recursos existentes. Mediante a utilização dos
descobrimentos da ciência e da tecnologia, a educação deve desempenhar uma função capital
com vistas a despertar a consciência e o melhor entendimento dos problemas que afetam o
meio ambiente. Essa educação deverá fomentar a formação de comportamentos positivos em
relação ao meio ambiente, bem como a utilização dos recursos existentes pelas nações.
A educação ambiental deve abranger pessoas de todas a idades e de todos os níveis, no âmbito
do ensino formal e não-formal. Os meios de comunicação social têm a grande
responsabilidade de colocar seus enormes recursos a serviço dessa missão educativa. Os
especialistas no assunto, e também aqueles cujas ações e decisões podem repercutir
significativamente no meio ambiente, deverão receber, no decorrer da sua formação, os
conhecimentos e atitudes necessários, além de detectarem plenamente o sentido de suas
responsabilidades nesse aspecto.
Uma vez compreendida devidamente, a educação ambiental deve constituir um ensino geral
permanente, reagindo às mudanças que se produzem num mundo em rápida evolução. Esse
tipo de educação deve também possibilitar ao indivíduo compreender os principais problemas
do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe conhecimentos técnicos e as qualidades
necessárias para desempenhar uma função produtiva visando à melhoria da vida e à proteção
do meio ambiente, atendo- se aos valores éticos. Ao adotar um enfoque global, fundamentado
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numa ampla base interdisciplinar, a educação ambiental torna a criar uma perspectiva geral,
dentro da qual se reconhece existir uma profunda interdependência entre o meio natural e o
meio artificial. Essa educação contribui para que se exija a continuidade permanente que
vincula os atos do presente às consequências do futuro; além disso, demonstra a
interdependência entre as comunidades nacionais e a necessária solidariedade entre todo o
gênero humano.
A educação ambiental deve ser dirigida à comunidade despertando o interesse do indivíduo
em participar de um processo ativo no sentido de resolver os problemas dentro de um
contexto de realidades específicas, estimulando a iniciativa, o senso de responsabilidade e o
esforço para construir um futuro melhor. Por sua própria natureza, a educação ambiental
pode, ainda, contribuir satisfatoriamente para a renovação do processo educativo.
Visando atingir esses objetivos, a educação ambiental exige a realização de certas atividades
específicas, de modo a preencher as lacunas que ainda existem em nossos sistemas de ensino,
apesar
das inegáveis tentativas feitas até agora. Consequentemente, a Conferência de Tbilisi:
• Convoca os Estados-membros a incluírem em suas políticas de educação, medidas visando
incorporar um conteúdo, diretrizes e atividades ambientais em seus sistemas, com base nos
objetivos e características mencionadas anteriormente;
• Convida as autoridades educacionais a intensificarem seu trabalho de reflexão, pesquisa e
inovação no que tange à educação ambiental;
• Incentiva os Estados-membros a colaborar nessa área, principalmente através do intercâmbio
de experiências, pesquisas, documentação e materiais, colocando, além disso, os serviços de
formação à disposição do corpo docente e dos especialistas de outros países;
• Estimula, finalmente, a comunidade internacional a dar uma generosa ajuda para fortalecer
essa colaboração numa área de atuação que simboliza a necessária solidariedade de todos os
povos, e que pode considerar-se como particularmente alentadora na promoção do
entendimento internacional e da causa da paz.
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